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Nová a nepromarněná šance

M

áte rádi nové začátky? Nový rok, nový školní rok,
první den prázdnin, den dovolené, důchodu? První
den v novém zaměstnání, nebo i první den v nemocnici?
Každý začátek je spojený s jistou mírou obav, ale také
s nadějí, že v sobě obsahuje dobro. Stojíme na počátku
doby postní, která vrcholí ve Velikonocích. Každou neděli
oživujeme vděčnost za Ježíšovo vzkříšení a za naději,
která nám z něho pramení. Ale den za dnem běží a my si
toto velké tajemství naší spásy nestačíme uvědomovat.
Naštěstí jsme každý rok pozváni ke 40 dnům vděčnosti za
Z obsahu čísla
Ježíšův život na této zemi, za jeho bolestné utrpení

a smrt; ke 40 dnům růstu v lásce k lidem a k Bohu; ke 40
Zážitky koledníků
dnům přípravy na radostnou oslavu Velikonoc.

Vyhodnocení TK sbírky
Vděčný je ten, kdo si uvědomí velikost dárce a význam

O nové soše sv. Zdislavy
daru. Nikdo větší než Bůh nás nemohl obdarovat a nic

Rybovka ve farním kostele většího než život věčný jsme nemohli dostat.
Čas věnovaný modlitbě, adoraci, modlitbě křížové ces
Výměna generací v turistic- ty, účast na mši svaté – díkuvzdání, může být konkrétním
kých oddílech
vyjádřením naší vděčnosti.

Růst znamená změnu, z menšího se stává větší. Růst
Je církev svatá?
v člověka s velkým „Č“, který se snaží žít evangelium

Z jednání pastorační rady
a vydává o něm svědectví svým životem, to vyžaduje větší

Pletli jsme pro malomocné míru trpělivosti, tolerance, velkorysosti v darování... Každý

Hospodaření farnosti 2016 jistě najde způsob, jak se může s pomocí Boží posunout
k lepšímu.

Dyť oni nejsou ti křesťani ...
K tomu, nač se těšíme, upínáme své myšlenky a věnu
jeme tomu čas. Touha přiblížit se tajemství Vzkříšení, proInformace z Charity
žít Slavnost světla, obnovu křestního slibu a osobní setká
Zprávy ze života farnosti
ní s Ježíšem v Písmu a Eucharistii nás může vést ke čtení

My, co děláme FOM
a rozjímání Písma, čtení duchovní literatury, k pravdivé

přípravě k svátosti smíření a jejímu slavení. K oslavě patří
Ze života Tomíků
také pěkné prostředí, lidé, se kterými se máme rádi, něco,

Duchovní obnova pro mlá- co nám chutná, a to je třeba v rámci našich rodin také
dež ve verších
připravit a o úkoly se podělit.

Osmisměrka a vtipy
Věřím, že nastávající doba postní bude pro každého
z nás nepromarněnou šancí. 
Helena Miklová
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Tříkrálová sbírka proběhla úspěšně
Zážitky a postřehy koledníků
Letos jsem po mnoha letech nechodila
s třemi králi, ale s královnami. Pro mě velká změna, pro ně také, protože chodily
jinde, než byly zvyklé.

Na dveřích jednoho domu jsme našli
přilepenou obálku s nápisem „Pro tři krále“
a v ní stokorunu.

V jednom domě jsme chtěli napsat
K+M +B na dveře, ale měli je vysoké, a tak
nám paní přinesla stoličku.

Přišli jsme k jedněm dveřím, zazvonili.
Ozval se nějaký pán. Když jsme řekli, že
jsme tři králové a jestli nám chce přispět
na sbírku, ať nám otevře, odpověděl, že
nechce.

Jedna paní, kterou jsem neznala, si
všimla, jak jsou holky zmrzlé, a tak nás
pozvala do domu, abychom se ohřály. Byla
jsem za to velmi ráda. Děkujeme vám.

V malém domě na nás čekala paní se
svými malými dětmi. Velmi nás překvapil
hezký obrázek od dětí, který namalovaly
pro našeho nejmladšího krále, taky se
s námi stejně jako před rokem vyfotili a
paní slíbila, že tentokrát dohlédne na manžela, aby nám fotku určitě poslal (loni totiž
zapomněl).

Na dveřích bytu jednoho paneláku na
nás čekala nalepená obálka na dveřích s
nápisem „Pro tři krále“. Uvnitř byl dopis
tohoto znění: „Milí králové, museli jsme
odjet, přikládáme peníze a prosíme, napište nám nápis na dveře a přiložte nám kalendářík. Děkujeme.“ Rádi jsme jejich přání
splnili a k jejich vzkazu jsme připsali odpověď: „Děkujeme za váš příspěvek, přejeme
vám všechno dobré a těšíme se zase za
rok. Vaši králové.“

Jedna starší paní nám už zavírala
před nosem, už jsme si mysleli, že z návštěvy nic nebude, ale pak nám přece jenom něco dala a řekla, že je nemocná, tak
se bojí, aby nás nenakazila, ale ať určitě
zazpíváme, že si nás ráda poslechne přes
dveře.

Přišli jsme k domku, zazvonili u dveří a
začali zpívat. Otevřel nám pán, studený
vzduch se mu vevalil dovnitř a on pravil:
„Zkraťte to, jde sem moc velká zima.“

Pravidelně koledujeme i v lékárně a
kromě úctyhodné částky pro charitu jsme
dostaly každá balení hroznového cukru.

Náš „černý“ byl opravdu ČERNÝ! Mnohem častěji si nás chtěli lidé fotit než předešlé roky, a to dokonce i v autobuse, nejspíš měli pocit, že do Otrokovic dorazili
uprchlíci.

Když jsme zpívaly u jednoho domečku, za oknem nás pozorovala kočička Majda – jak nám paní prozradila. Holky tak
očarovala, že ji paní přinesla a mohly si ji
pohladit.

Lucka měla skvělý nápad, že vyzkouší
vánoční dárek, luxusní ukulele, avšak
v tom mrazu se rozladilo tak, že nebylo
možné ho využít jako doprovod, snad někdy příště...

Mockrát děkujeme všem lidem, kteří
se o nás hezky starají! Letos jsme dokonce u jedné rodiny dostaly na občerstvení
párky v rohlíku. 
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Bůh je dobrý, Bůh je nejlepší, Bůh je prima...

Z

a 16 let trvání sbírky mám mnoho zážitků, veselých, milých i méně příjemných, dojemných… Nejhezčím letošním
momentem byla tato příhoda. Jednoho
z mých malých koledníků začala bolet
achilovka. Je hokejovým brankářem a měl
ji asi z dřívějška namoženou. Zdálo se
dokonce, že budeme muset naši tříkrálovou misi předčasně ukončit. Vyzvala jsem
děti, abychom se obrátili o pomoc k Bohu.
Děti okamžitě klekly na kolena před pane-

lákem přímo na zmrzlé betonové schody,
sepjaly ruce a hlasitě a spontánně se modlily za uzdravení kamarádovy nohy. Musela jsem samozřejmě do kleku s nimi, i před
zraky kolemjdoucích. Ukázalo se, že Bůh
Tříkrálové sbírce fandí. Noha ihned přestala bolet, dochodili jsme poctivě všechny
byty a děti na chodníku radostně volaly
„Bůh je dobrý, je nejlepší, Bůh je prima…“ 
Lenka Baroňová

Otrokovická Charita vyhodnotila výsledky sbírky

R

ádi bychom vyjádřili upřímné díky
všem dárcům, kteří neváhali obdarovat naše koledníky nejen něčím do pokladničky, ale zahřáli nás svým hezkým přijetím, úsměvem a radostí z naší návštěvy.
Díky vašim darům můžeme tuto radost šířit
i dál, všude tam, kde to bude potřeba. Významná část výnosu zůstane přímo v naší
charitě a díky vám tak můžeme pomáhat
lidem kolem nás.

rekonstrukce, došlo k výměně oken v celém objektu. Nová okna tak velmi pomohla
nejen svým vzhledem, ale také funkčností.
Díky nim z dílny, vyhřívané jen prostřednictvím plynové bomby, v níž se nachází
také dvě kanceláře pracovníků azylového
domu, neuniká teplo. Uživatelé, kteří dílnu
navštěvují, tuto změnu uvítali zejména v
letošních mnoha mrazivých dnech.
Letos je v plánu výměna vchodových
dveří na Charitním domově. Nové, automaticky otevíratelné dveře tak uvítají
zejména naši starší, méně pohybliví klienti. 
Jan Žalčík, pastorační pracovník Charity

Co se podařilo díky loňské sbírce a co
máme v plánu letos?
Ke konci roku 2016 proběhla v prostorách
dílny na azylovém domě Samaritán velká
TKS 2017
Otrokovice

Vybráno v Kč

Skupinek

286 218

34

Oldřichovice

12 673

2

Spytihněv

55 989

10

Komárov

11 825

2

Napajedla

158 642

36

Tlumačov

48 929

13

Pohořelice

27 384

6

Halenkovice

56 944

12

Žlutava

33 797

7

692 401

122

CELKEM
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S řezbářem o soše sv. Zdislavy
P
řed Vánoci byla do farního kostela
umístěna socha sv. Zdislavy. Jejím
autorem je pan Josef Staněk. Při této příležitosti se rozhovořil o tom, jak sochu tvořil,
a ohlédl se i za uplynulými lety, v nichž
s naší farností úžeji spolupracoval.

ale hlavně z důvodu odstranění vnitřního
pnutí ve dřevě, aby nepraskala. Povrch sochy je opět upraven mořením a vrstvou
včelího vosku. Podobně jako Don Bosco
jde o sousoší, z hlediska řemeslného na
něm ale nebylo nic zvláštního, co na jiných
sochách nebylo.

Jak se vám dělala socha sv. Zdislavy,
když o této světici máme minimum historických zpráv?
Svatá Zdislava někdy bývá omylem zaměňována za svatou Anežku Českou, neboť
se obě vyznačují totožnými atributy, žily
v přibližně stejné době (13. století) a staraly se o nemocné a chudé. Bylo mi jasné,
že ve vašem kostele, kde jsou sochy obou
světic instalovány, musí být rozdíl mezi nimi zřetelný na první pohled. U Anežky
jsem pomocí koruny na hlavě chtěl zdůraznit, že byla z královského rodu. Beránek
u nohou symbolizuje úplnou oddanost
Kristu, byla řeholnicí. Zdislava byla vdaná,
měla manžela a čtyři děti, chápu ji více jako patronku rodiny. Zpodobnil jsem ji, jak
jde s dcerou Markétkou se džbánem pro
léčivou vodu ke studánce.

Zdislava završuje čtveřici soch, které
jste pro naši farnost vytvořil. Která pro
vás byla nejtěžší?
Nemohu jednoznačně říci, kterou ze čtveřice soch pro mě bylo nejtěžší vytvořit.
Obecně je sousoší vždy složitější a pracnější než jednotlivá socha. Jan Pavel II.
byl zase náročnější, co se jeho podoby týče. U každé sochy se našly nějaké těžkosti, třeba i technického rázu, které bylo třeba překonat. Kdybych dělal sochy dnes,
asi bych se ptal, jestli chlapec ze sousoší
Dona Bosca neměl mít v rukou raději míč,
než bibli, když za oknem máte hřiště. Nebo zda koruna sv. Anežky neměla být více
zřetelná, například pozlacená. Sochu Dona Bosca jsem v minulosti již vytvářel, stejně tak Anežku Českou. Byly to ale úplně
jiné sochy, než jsou ty ve vašem kostele.
Vzhled soch je hodně dán prostředím, pro
které vznikají, ale také zadáním, které dostanu.

Jana Pavla II., kterého jste dělal před
Zdislavou, známe z mnoha fotografií,
o podobě Zdislavy toho moc nevíme.
Jak jste modeloval její obličej?
Co se podobizny Zdislaviny týče, zde jsem
se soustředil na to, aby působila laskavě,
oduševněle a také mladě (zemřela v 33 letech). To byly vlastně jediné „požadavky".
Její skutečný portrét nelze nikde dohledat.

Sousoší Zdislavy se ale od původního
zadání trochu liší.
Při práci na vašich sochách jsem se snažil
držet co možná nejvíce arcibiskupstvím
schválených skic. Ale u Zdislavy jsem nakonec udělal jednu změnu. Změnil jsem
u Markétky pozici levé ruky. Původně jen
visela svisle dolů, nakonec je pokrčená
v lokti a drží větvičku břečťanu. Ten se pro
přilnavost a pevné uchycení úponků stal
symbolem věrné lásky a přátelství a je též
jedním z atributů sv. Zdislavy. 
Ptal se Pavel Ludvík

Byl postup, jak jste sochu vytvářel, stejný jako u jejích předchůdkyň?
Ano, vznikala stejným způsobem jako tři
sochy předešlé. Je vytvořena z lipového
dřeva – bloku vzniklého klížením jednotlivých vysušených hranolů. Uvnitř je částečně dutá, a to nejen z důvodu snížení její
hmotnosti nebo snad šetření materiálem,
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„Rybovka“ o Vánocích ve farním kostele

V

loňském prosinci uplynulo 220 let od
prvního uvedení České mše vánoční
Hej mistře, kterou zkomponoval venkovský
učitel, křtěný jako Jakub Šimon Jan Ryba
z Rožmitálu pod Třemšínem.
Od té doby byla hrána jistě více než
tisíckrát profesionálními, lidovými a chrámovými soubory. Pro svou krásu, hudební
srozumitelnost i pohnutý lidský osud jejího
skladatele se stala nejoblíbenější vánoční
hudební skladbou v Čechách i na Moravě.
Zlidověla, zpíváme si úryvky z jejích árií a
přátelsky ji nazýváme „Rybovkou“.

Také náš chrámový sbor uvedl 26.
prosince 2016 pod vedením naší paní varhanice a sbormistryně Zdeňky Kvasnicové
tuto skladbu v kostele sv. Vojtěcha a to za
hudebního doprovodu a se sólisty z profesionálních řad.
Děkujeme za příznivé ohlasy na náš
společný výkon a doufáme, že se nám
touto skladbou podařilo předat vánoční
poselství plné lásky a obdivu k Božímu
Narození. 
Lenka Baroňová

Stručně o dřevěných sochách ve farním kostele

V

Sv. Anežka Česká – představuje národ,
připomíná převrat v roce 1989, který umožnil stavbu farního kostela, a je patronkou
otrokovické Charity.
Sv. Don Bosco – je patronem mládeže a
turistických oddílů v naší farnosti.
Sv. Jan Pavel II. – reprezentuje sepětí
církve a potřebami současné doby. Posvětil základní kámen farního kostela.
Sv. Zdislava – je symbolem rodiny
a upozorňuje na její důležitost.

ýklenky ve zdech kostela sv. Vojtěcha
byly ještě mnoho let po jeho dostavbě
prázdné. Proto se někdy v letech 2010
a 2011 začalo jednat o jejich zaplnění sochami. Po dlouhém zvažování byly navrhnuty různé kombinace světců, které by sochy mohly představovat.
Konečná čtveřice byla vybrána ve farním hlasování. Vytvoření soch se ujal řezbář Josef Staněk z Bučovic.
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Výměna generací v turistických oddílech

Jak to vidí rodiče….

N

a podzim opět začaly schůzky dětí
a mládeže naší farnosti. Velmi ráda
vzpomínám na své první schůzky, které se
tehdy konaly každou sobotu na faře. Jedna
velká skupina kluků se scházela pod vedením Josefa Janoty v kanceláři a druhá skupina holek v jídelně s vedoucí Helou Miklovou. Scházeli jsme se v hojném počtu bez
rozdílu věku.
Později, v roce 1988, byl založen turistický oddíl mládeže a z těch nejstarších se
stali vedoucí skupinek dětí. Vždy jsme probírali nějaké téma na zamyšlení, učili se
nové písničky a ke konci zbyl i čas na hry.
Vytvářeli jsme společenství, kde jsem měla
možnost prohloubit svoji víru a najít si dobré kamarády. V tehdejší době moc akcí ne-

bylo, ale o to více jsme si jich vážili. Začali
jsme jezdit na letní stanové tábory, z nichž
nezapomenutelné pro mě byly tábory ve
Starých Hutích.
Od mých prvních schůzek uplynulo 30
let a za ten čas se v oddíle vystřídalo mnoho vedoucích. Starší předávali zkušenosti
mladším a vychovali z nich nové vedoucí,
kteří se pak starali o jejich děti a ty vedou
oddíl dnes. Velmi se mi líbí, jak v naší farnosti práce s dětmi pokračuje. Doprovázím
na schůzky své vlastní děti. Někdy si říkám, jak vedoucí všechny ty neposedné
děti zvládnou? Mohu je svěřit těmto mladým lidem? Nezbývá než jim důvěřovat.
Mám radost, když mi pak děti nadšeně vypravují, co na schůzkách či akci zažily.
Jsem vděčná za to, že máme ve farnosti
skupinky věřících dětí, ve kterých mohou
navazovat nová přátelství.
Chtěla bych poděkovat Josefu Janotovi,
který u nás turistický oddíl založil, a všem
dřívějším vedoucím, kteří mě vedli. Díky
patří také současným vedoucím a instruktorům za jejich nadšení pro práci s dětmi, za
nové nápady a ochotu obětovat svůj volný
čas. Berou na sebe velkou zodpovědnost
starat se o děti a být pro ně dobrým příkladem. Díky za organizaci všech akcí, táborů
a zapojení se ve farnosti. Snad i z našich
dětí jednou vyrostou dobří vedoucí. 
Jana Vaclová

… a jak to vidí vedoucí skupiny

I

pro mě s každým novým školním rokem
začíná pravidelný oddílový život. Každý
pátek chodím na schůzku a jednou za čas ji
mám na starost, takže si chystám program
a hry. Protože jsem dojíždějící, schůzka
v Otrokovicích mi zabere prakticky celý páteční den – ze školy do suterénu, potom na
mši a pak ještě do baru. Domů dojedu kolem 23 hod. Ale chtěla bych zdůraznit: Tohle mě opravdu baví. Je lepší využít čas
s přáteli než sedět doma u televize.
Letos je to první rok, co jsem vedoucí.
V roli instruktora jsme neměli tak velkou

zodpovědnost, ale teď už musíme být opatrní. Mít na schůzce třeba 15 dětí, to už je
něco. Vždy si říkám, proč tohle vlastně dělám – vždyť je to tak velká zodpovědnost
a zabírá mi to tolik času. Ale odpověď je jednoduchá. Baví mě to. Není lepšího pocitu,
než vidět spokojené dětské tváře, které jsou
nadšené z mé hry nebo slyšet rodiče, jak
děkují za to, že jste pro jejich děti připravili
úžasnou akci. Jsem ráda, že nám rodiče důvěřují při svěření svých dětí, a doufám, že
náš oddíl bude ještě dlouho fungovat. 
Katka Kunorzová
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Je církev svatá?
N
a začátku 1. listu apoštola Pavla Korinťanům je uvedena jedna podstatná
věc pro život víry. Svatý Pavel oslovuje členy církevní obce jako ty, kteří jsou povoláni
do stavu svatých. Z toho plyne, že každá církevní obec, každé společenství věřících je
povoláno ke svatosti. My také každou neděli
vyznáváme, že věříme ve svatou církev.
Je ale možné tvrdit, že církev je svatá,
když se v ní během dějin vyskytlo tolik
špatných věcí? Lidem, kteří se stavějí k víře odmítavě, kolikrát ani tak nevadí víra lidí
jako taková, ale častěji církev jako náboženská organizace. Také se najde řada lidí,
kteří nějakým způsobem věří v Boha i v Ježíše Krista, ale o spojení s církví nijak nestojí. Myslím, že nebude těžké přijít na to,
proč tomu tak je. Když se totiž někdo chce
dívat na církev přes všechno to, co ji poskvrňuje, tak si dokáže najít dost důvodů
k tomu, aby mohl tvrdit, že s takovou společností nechce mít nic do činění.

větší a působivější než všechno to, co
v církvi způsobí lidská slabost a hříšnost.
A máme mít na paměti, že Kristus nepřišel
na svět kvůli spravedlivým, ale kvůli hříšníkům, kteří z velké části tvoří jeho církev.
Jsou tam jak ti, kteří s jeho pomocí své hříchy přemáhají, a jsou tam i ti, kteří to ještě
neumí. To, že někdo věří v Boha a působí
v církvi, nemusí vždycky znamenat, že
opravdu s Bohem žije a že od něj čerpá sílu
k dobrému životu.
Důsledkem toho je ovšem i to, že do
života církve proniká řada vlivů, které nijak
nesvědčí o svatosti církve. Navzdory tomu
církev je svatá, protože ji Ježíš posvěcuje
svojí mocí. Církev je svatá, protože jí Ježíš
svěřil prostředky, které mohou posvěcovat
náš život. Ale církev tvoří lidé, kteří ještě
svatí nejsou. Posvěcující vliv církve se
však ukazuje na životě těch, kteří svatosti
dosáhli. Právě světci dokázali plně využít
prostředky pro život s Kristem, které
v církvi našli.
Kdo tedy objevil to, co do církve přináší
Ježíš, ten už se nedá odradit ničím, co tam
někdy vnáší chybující lidé a co církev poskvrňuje. Na každém z nás ovšem záleží,
v jaké míře bude ve společenství církve víc
vidět vše, co umožňuje naše posvěcení a
růst lásky k Bohu i bližním. 
O. Josef Zelinka

Z promluvy 2. neděle v mezidobí
Přesto to mnoho lidí neodrazuje v tom,
aby se k církvi hlásili. Čím to asi je? Základ
je v tom, že všechno poskvrňující nemůže
zničit svatost církve, kterou do ní vnáší
Pán Ježíš. On, když založil církev, současně dal příslib, že brány pekel ji nepřemohou. To ale neznamená, že síly zla nebudou v církvi vůbec působit. Pán Ježíš ani
vlastní církev neochrání před mnohým, co
ji poskvrňuje, podobně jako své vlastní tělo
neochránil před ranami, které na sebe nechal dopadnout kvůli hříchům celého světa. Církev také nemůžeme chápat jenom
jako nějakou organizaci. Apoštol Pavel mluví o těch, kteří tvoří společenství církve, jako o těle Kristově. Církev je tedy živé a přitom lidskými hříchy zraňované Kristovo tělo. Jako každá rána se bolestivě týká celého těla, tak i každý hřích poskvrňuje celé
Kristovo tělo, tedy církev.
Církev má ale dva rozměry, božský
a lidský. A na církvi je hlavní, co v ní působí a co do ní vnáší Bůh. To je nepoměrně
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Přehled farních zpráv
Hospodaření farnosti Otrokovice v roce 2016
Počáteční zůstatek k 1.1.2016
Celkem příjmy
Ve sbírkách vybráno
Kostelní sbírky
*Účelové sbírky k odeslání
Peněžní dary (na hlavní činnost farnosti)
Za církevní úkony a činnosti
Nájmy (pozemky, starý kostel, Maltézská pomoc, byty)
Za prodej pozemku
Úrok z běžného účtu
Celkem výdaje v Kč
Splátka dluhu
Opravy a pořízení majetku
Doplatek sochy Jan Bosca
Socha sv. Zdislavy
Projektor GEIS
Mikrofony včetně příslušenství
Počítač do kanceláře
Otočná židle do kanceláře
Ostatní drobné opravy
Pomník na kněžský hrob, zlacení písma
Hydroizolace kostela sv. Anny, kanalizace
Deponované peníze za prodej na AO
Režijní výdaje
Elektřina (kostely + fara)
Plyn (kostely + fara)
Voda
Telefon a internet
Mzdy a odvody z mezd
*Různé režijní výdaje
Sbírky, dary, desátek, havarijní fond
*Odeslané sbírky na arcibiskupství
Poskytnuté dary (Strahov, seminář..)
Desátek 2016
Havarijní fond
Bohoslužebné výdaje
*Ostatní výdaje
Konečný zůstatek v Kč
Zůstatek v pokladně v Kč
Zůstatek na běžném účtu v Kč
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1 315 642
1 499 777
931 956
706 806
225 150
141 693
21 000
100 964
300 672
3 492
1 841 330
150 000
542 409
60 000
200 000
22 328
21 152
9 196
7 560
38 147
9 000
175 026
290 248
479 602
113 972
151 433
60 907
13 785
73 229
66 276
321 810
225 150
33 660
53 300
9 700
39 905
17 356
974 089
4 667
969 422

Z jednání pastorační rady ze dne 9. 1. 2017

Na úvod se farní rada sešla ve farním
kostele, kde se zamýšlela nad výzvou pro
rok 2017, kterou otec arcibiskup adresoval
farním radám v arcidiecézi: Jakým způsobem oslovovat lidi, být přitažlivým společenstvím? Jak lze přivést do společenství i lidi
mimo farnost nebo ty, kteří jsou na okraji?
 Byly vytipovány činnosti a akce, které
jsou k tomuto účelu vhodné, a byli vytipováni lidé, kteří by mohli být přínosní pro
další setkání a zamýšlení se nad výzvou
otce arcibiskupa.
 Byl odsouhlasen návrh p. Švehlíka na
osazení místa nad vstupními dveřmi nápisem vyrobeným z dřevěných vyřezávaných písmen.
 Bylo odsouhlaseno, že při klempířských
pracích na opravách farního kostela proběhne i zhodnocení stavu střechy na kostele sv. Michala.

Nátěr oken na farním kostele proběhne
podle podmínek během letošního roku,
včetně opravy nástěnky u hlavního vchodu
do kostela.
 Diskuse o stavu chodníku za kostelem podél hřiště: popraskané dlaždice, nevyhovující
podklad. Bude se řešit v průběhu 2017 opravou nebo vybudováním nového chodníku.
 Kněžiště farního kostela bude osazeno
novým kobercem.
 Diskutována byla grafická podoba webových stránek farnosti a farního občasníku a možná změna aktuální podoby.
 Návrh vzešlý z TOM na přemístění velkých her do vestibulu s opatřením překrýt
mříže lexanem nebyl přijat. Ohledně návrhu umístit v sále suterénu další nástěnky
určené pro fotografie ze života farnosti bylo doporučeno oslovit společenství, která
by o to měla zájem. 





Upřesnění k přehledu hospodaření farnosti 2016
*Odeslané

sbírky: Kněžský seminář
27 080 Kč, Charita 27 000 Kč, misie
27 310 Kč, Haléř sv. Petra 28 000 Kč, Svatá země 9 580 Kč, církevní školství 21 000
Kč, křesťanská média 24 500 Kč, Postní
almužna 4 130, Bible 15 970 Kč, setkání
mládeže 19 480 Kč, Ukrajina 21 100 Kč.
*Různé režijní výdaje: Kancelářské a
hygienické potřeby, drobný materiál, klíče,
baterie, žárovky, zářivky, poštovné, odpady, poplatky banka, ostraha, revize hasicích přístrojů, daň z nemovitostí, daň
z převodu nemovitostí apod.

*Ostatní výdaje: Knihy, texty, ACO, potřeby do náboženství, časopisy, katechetické pomůcky, Noc kostelů, kalendáře,
katechetické kurzy, školení animátorů aj.

Křty a pohřby
Křty: Silvie Čambalová, Anna Marie Giddings, Vojtěch Semela
Poslední rozloučení: Josef Ševčík, Rostislav Svoboda, Irena Orlitová, Marie Andrejevová, Emilie Goišová

Pletení pro malomocné v roce 2016

V

roce 2016 bylo v naší farnosti upleteno a odesláno 1 066 ks obvazů. Na
dopravu a poštovné jste přispěli celkem
částkou 900 Kč.
Rekapitulace: Od začátku pletení v roce
2006 k dnešnímu dni bylo celkem odvezeno 11 024 ks obvazů. Na dopravu a poštovné do různých leprosálií jste přispěli
celkovou částkou 32 180 Kč.
Svatý Jan Zlatoústý (+ 407), učitel
církve, ve svém kázání dodával:

„Když zdobíš chrám, nepřehlížej trpícího
bratra. Vždyť Bohu nejsou třeba zlaté nádoby, ale zlaté duše.“
Nezvyšujme svůj dluh, který máme vůči
Kristovu učení a jeho chudým, a neumdlévejme ve své práci a přízni a následujme
svatou Matku Terezu, svatého Damiána de
Veuster a další svými skutky k velkému
dílu křesťanské milosrdné lásky. 
Za vše děkují M. Knapková a M. Šmiková
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Dyť oni nejsou ti křesťani zas až tak blbí

K

ončí sice teprve zima, ale pomalu se
blíží 9. červen a s ním i Noc kostelů,
kterou letos znovu uspořádáme.
Možná si říkáte, proč už zase, copak
nepořádáme akcí dost, jestli přípravy opět
na dlouho nevyčerpají hodně lidí, jestli by
se ušetřené síly nedaly použít jinak a vhodněji. Názory jsou různé. Z rozhovorů soudím, že převážná většina farníků akci bezmyšlenkovitě schvaluje nebo je jim lhostejná, malá část přemýšlí kriticky a dokáže
svůj souhlas či nesouhlas zdůvodnit, někteří jsou zásadně proti. Kam patříte vy?

tivní zkušenost s církví, zprostředkujme jim
alespoň náznak setkání s Bohem. Myslím
si, že k tomu máme předpoklady, že máme
co nabídnout.
Co nabídnout, co předvést
Při Noci kostelů není prostor na to vysvětlovat návštěvníkům základy víry, ale určitě
jim lze ukázat, že kostel má v křesťanské
Evropě své místo, že je součástí jejích dějin a kultury. Můžeme jim předvést, že
umělecká díla nenajdou jen v galeriích, ale
i v kostele. Můžeme jim nabídnout biblické
myšlenky a příběhy, v nichž se dobře vyznáme, a kostel nám k tomu poskytne vhodné
prostředí. Můžeme jim ukázat, že oslovit je
může atmosféra nejen na rockových koncertech, hokejových zápasech, ale i v kostele.
Setkání s příjemnými lidmi by návštěvníky mělo přimět k tomu, aby si po návštěvě řekli „Dyť oni nejsou ti křesťani zas
až tak blbí,“ jak napsal jeden novinář. Minimálně tak získáme příznivce, kteří třeba
zpochybní nenávistné proticírkevní diskuse
na svém pracovišti nebo nám třeba pomohou prosadit některé naše záměry (historie
naší farnosti je plná příkladů, kdy to bylo
potřeba). Kdybychom časem s těmito lidmi
mohli začít komunikovat, kdybychom mohli
být společně přítomni v kostele nebo kdybychom společně hledali cestu k Bohu, bylo by to skvělé.

Proč zase uspořádáme Noc kostelů
V posledních letech nás biskupové čím dále častěji vybízejí, abychom prezentovali
svou víru na veřejnosti, abychom šířili
křesťanství. Po mnoho staletí se však běžní věřící s takovými výzvami nesetkávali.
Ani my nejsme na takové úkoly připraveni,
nemáme s nimi větší zkušenosti, neměli jsme
se tomu od koho učit, neznáme metody jak
na to. Noc kostelů je jednou z možných cest.
Dosavadní zkušenosti s touto akcí nejsou zlé, v roce 2016 přišlo v celé ČR na
tuto akci půl milionu lidí, u nás asi 500.
Velká část byli pravidelní návštěvníci kostelů, ale i tak přišlo 100–150 lidí nevěřících, hledajících, zajímajících se o křesťanství. Zkusme to tedy letos zase znovu!
Lidé hledají duchovno
Z mnoha stran, církevních i světských, slyšíme, že naše země je sice snad nejateističtější v Evropě, ale současně v ní je velký
hlad po duchovnu, posvátnu. Proč tyto hodnoty lidem nenabídnout? Místem, které je
veskrze duchovní, v němž snad každý pocítí
dotek posvátna, jsou naše kostely.
Většina nevěřících to tuší. Potíž je
v tom, že vstoupit do kostela se ostýchá a
otrokovické kostely jsou navíc většinou zavřené. A tady je prostor pro nás ukázat, že
jsme církví nejen pro sebe, ale i pro ostatní: otevřme tedy kostely, přivítejme lidi,
oslovme je, nabídněme jim atmosféru a
setkání s člověkem. Dejme jim zažít pozi-

Noc kostelů potřebuje i vaši pomoc
Třeba máte lepší návrh, zkuste ho realizovat. Rád vám pomůžu a se mnou jistě
mnoho dalších.
Pokud takový nápad ale nemáte, pak
vás prosím o pomoc. Myslete na tuto akci,
šiřte o ní informace, modlete se za ni, neodmítněte nás, když za vámi v průběhu jarních měsíců přijdeme s prosbou o pomoc.
Zkusme být těmi, kteří jsou solí země.
Ukažme, že jako křesťané jsme pro ostatní
lidi a udělejme něco pro to, aby se těch
hledajících, tápajících Bůh dotkl. Třeba při
Noci kostelů 9. června 2017. 
Pavel Ludvík
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Charita sv. Anežky nás informuje

Krátké zprávičky ze života organizace
Vánoční dílny
Terénní služba rodinám s dětmi uspořádala pro uživatele, s nimiž spolupracuje,
v pořadí již 3. ročník vánočních dílen, který
se uskutečnil 14. 12. 2016 v prostorách
pod kostelem. Rodiny s dětmi si mohly vyzkoušet řadu aktivit zaměřených na vánoční tematiku a naladit se tak na Vánoce.
Největší zájem byl o pečení perníčků
a tvoření vánočních svícnů. Ti nejmladší
zdobili jablíčka zapichováním špejlí s dobrotami, starší přetvářeli květináče na svícny zapichováním větviček jehličí a zdobením různými ozdůbkami, včetně vlastnoručně vytvořených andílků, stromečků aj.
Celkově jsme takto mohli udělat radost 57
lidem, tj. 17 rodinám.

Překvapení z Radia Zlín
Přímo na Štědrý den čekalo na klienty
Azylového domu Samaritán překvapení
v podobě nečekané návštěvy z Radia Zlín.
Moc potěšil dar v podobě několika tašek
s ovocem, původně určených pro výherce
jejich soutěže.
Vánoční dárky splnily dětem přání
Ve spolupráci s radiem Kiss Publikum, obchodním domem Centro Zlín-Malenovice
a díky štědrosti nakupujících se podařilo
obdarovat klienty Nového domova a Terénní služby rodinám. Klienti zejména
z řad dětí tak dostali dárky, o které si sami
napsali.
Nové pomůcky pro naše seniory
Díky zapojení do projektu „Pomáhej pohybem“ nadace ČEZ a pomoci mnoha dobrovolníků mohou naši klienti Charitního domova využívat nové antidekubitní pomůcky. 

Balíčky cukroví udělaly radost
Děkujeme všem, kdo jste nám věnovali balíčky cukroví, věřte, že jste tak pomohli
aspoň na chvíli osladit život těm, kteří jej
moc sladký nemají.

Babi, můžeme tě povozit?

V

ždycky, když se narodí nový člen rodiny, vnímáme to jako velkou událost.
Jak ale prožíváme to, když se máme
s někým loučit? Být nablízku někomu, o
kom víme, že je na konci svého života, bývá většinou velmi těžké a bolestné.
K tomu, abychom umožnili našim blízkým
trávit tento čas v kruhu rodiny, nám často
chybí dost odvahy.
Velkou pomocí může být využití pečovatelské služby, máme pro vás i několik
neocenitelných pomocníků v podobě různých kompenzačních pomůcek, které jsou
k dispozici v naší půjčovně. Jednou z nich
je elektrická polohovací postel. Pomocník
je to k nezaplacení, šetří spoustu sil vynaložených v péči o nemocnou osobu a často lidem umožňuje doprovázení v rodinném prostředí.

Nedávno mě při rozvozu postelí hodně
oslovil tento příběh: Když jsem zavítal
s postelí k jedněm zájemcům, čekalo mě
milé uvítání celé rodiny. Obzvlášť dojemná byla radost malých pravnoučat, která si
hned vlezla do nové postýlky za babičkou
a za pomoci ovladače se s ní k její velké
radosti vozili nahoru a dolů.
Po pár týdnech babička zemřela. Rodina bydlela nedaleko kostela, ve kterém
byl před pár dny instalován nový zvon.
Když jsem přijel postel vyzvednout, vyprávěli mi, jak si babička přála, ještě než odejde na věčnost, tento nový zvon slyšet.
Když nastala ta hodina, celá rodina se sešla kolem jejího lůžka, aby ji společně doprovodila. K jejich úžasu babička vydechla
naposledy právě ve chvíli, kdy se na kostelní věži rozezněly zvony. 
Jan Žalčík

11

Zprávy z farnosti
Všem, kterým není lhostejná budoucnost mládeže

T

riduum Modliteb matek (MM) probíhá
v naší farnosti letos již jedenáctým rokem, pravidelně 4 x do roka poslední víkend v lednu, březnu, červnu a v září, a to
díky skupinkám MM, které modlitby
s písničkami a adorace obětavě připravují,
a díky všem, kteří přicházejí a chápou, že
je potřeba se sjednotit v modlitbě nejen za
nás a naše děti, ale děti celého světa.
Triduum má určená pravidla a doporučení. Je to proto, abychom se ve všech zemích, v nichž modlitby probíhají, a kterých
je v současné době přes 120, skutečně
sjednotily v modlitbě za dané úmysly.
V pátek odprošujeme Pána za své hříchy, v sobotu odpouštíme a prosíme za
obrácení těch, kteří ublížili nám a našim
dětem, a v neděli chválíme Pána a děkujeme za všechna dobrodiní, kterým nás dobrý Bůh zahrnuje, a za vše, co nám dopřál.
Při nedělní adoraci také vkládáme do
košíku lístečky, na které píšeme jména
svých dětí, případně vnuků, za které prosíme a děkujeme. A také každý den modlitebního tridua se necháme povzbudit doporučeným čtením z Písma svatého.
Vždy je zvána celá farnost – všichni,
kterým není lhostejná budoucnost naší
mládeže a cítí za ni zodpovědnost, zvláště
pak maminky, babičky i prababičky, svobodné nebo bezdětné (coby duchovní matky), které se navíc scházejí 1 x za 14 dnů

v modlitebních skupinkách hnutí MM, kde
odevzdáváme naše děti do láskyplné Ježíšovy péče, do milující náruče Boha, učíme
se mu více důvěřovat a vyprošujeme Boží
požehnání.
Bůh potřebuje maminky, které mu věnují svůj čas a jsou ochotny se spojit
v modlitbě, aby mohl přetvořit naše životy
i životy našich dětí v požehnání. Bůh se
neunaví naší nevěrností, čeká na nás stále. V postoji odevzdanosti a důvěry získáváme pokoj do našich srdcí i přes těžkosti,
trápení a bolesti.
Pán Ježíš vyzývá nás a hlavně všechny ustarané a smutné maminky, abychom
před Něho předstoupily a modlily se: „Pane,
zde jsou mé děti, ty je miluješ více než já, ty
můžeš změnit věci, které já změnit nemohu, proto Ti je odevzdávám a raduji se,
protože Ti věřím.“
Příští modlitební triduum bude koncem
března, pokud byste se chtěly zapojit do
skupinek MM, bližší informace najdete na
www.modlitbymatek.cz. Stačí dvě ženy
a brožurka MM, kterou Vám na požádání
zašlou koordinátorky MM z Brna. Nebo
můžete přijít rovnou do našich skupinek,
rádi Vás přivítáme. Společné modlitby prorážejí nebesa. A modlitba je síla, která může změnit svět.
Přeji vám radost z „odevzdání se“. 
Miloslava Zlatušková

Jano, budeš mým služebníkem? Dobře. Jak prosté...

V

našem farním kostele proběhlo
14. ledna opět po roce Setkání modlitebních skupin. Hlavním hostem byl slovenský kněz Ján Buc. Přednášku a jeho
svědectví o jeho životě a hledání Boha si
přijeli poslechnout farníci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jedna paní přijela dokonce
až z Tábora.
Otec Janko všechny uchvátil svým
srdečným projevem, zajímavým výkladem,

upřímným vyznáním, jak si ho Pán vyvolil.
Cituji z jeho vlastních slov – Pán mi řekl:
„Jano, budeš mým služebníkem“ a já jsem
řekl: „Dobře.“ Jak prosté...
Tématem setkání byla Vize společenství – jak nacházet své místo a poslání ve
farnosti a ve společenství církve. Při přednáškách jsme se pokoušeli více zamyslet
nad otázkami „Co ode mne Bůh chce? Kde
mám já svoje místo, kam mě posílá?“ Ne12

Duchovní obnova pro ženy v Uherském Hradišti

N

ěkolik žen z naší farnosti mělo možnost
prožít
duchovní
obnovu
v Uherském Hradišti, která se konala
21. ledna 2017 pod záštitou pana děkana
Josefa Říhy, který sloužil odpoledne mši
svatou, obětovanou za nás všechny zúčastněné a za naše rodiny.
Program, hudebně doprovázený uherskohradišťskou scholou, který začal modlitbou chval, vedla sr. Veronika Barátová z
Komunity Blahoslavenství. V přednáškách
kladla důraz na vztahy k Bohu a lidem a
zamýšlela se, kdo je žena v pohledu Božím.
Jsou to vztahy, které člověka činí šťastným. Je nutné, aby se žena naučila žít
s Ježíšem a naučila se milovat, naučila se
přijímat a pak může dávat lásku a život.
V tom je nám velkým vzorem Panna Maria.
Svým ANO Bohu, řekla: „Pane, přijímám“.
Nebojme se být slabé a malé v Ježíšově náruči, vždyť je to Bůh, kdo dává důstojnost ženě. Není dovoleno muži vládnout ženě, důležitá je vzájemná podřízenost a s mužem společná podřízenost
Kristu.
Hodně chyb udělá žena–matka ve výchově dětí, když má své vlastní představy.
Když dá život dítěti, neznamená to, že ho
musí také vlastnit, dítě patří Bohu. Ježíšo-

va pravda usvědčuje. Když pochybíme a
vinu vyznáme, milosrdný a spravedlivý
Ježíš setře každou slzu z očí a Kristova
krev všechno smaže.
Nesmíme si také zaměnit modlitbu za
tzv. omodlování – bezmyšlenkovité modlení, čím víc, tím lépe. Pozor na náboženské
výkony, naše modlitby musí vycházet ze
srdce a je také důležité umět být s Ježíšem v tichu. Žena má prosit o milost, aby
uměla i mlčet, prosit o milost obrácení.
Sestra Veronika nás též seznámila se
zajímavou encyklikou papeže Jana Pavla
II. s názvem „O důstojnosti a povolání ženy“ z roku 1988, která stojí za přečtení.
Pojednává nejen o Evě a P. Marii, ale i
o ostatních ženách v evangeliích. Uvádí též
Kristova slova a jeho postoj k ženám. Například Marie a Marta má být v každé z nás,
je čas sloužit a je čas přijímat a dávat dál.
Žena je bytost vztahu. Bůh vztahy uzdravuje. Mějme na paměti: „Nejvyšší hodnota
života není blahobyt, ale vztah k Bohu
a spása.
Modlitbu gesty nás naučila sestra Lucie. Adorace se konala přede mší svatou,
při které jsme mohli poděkovat za vše, co
jsme v tento den načerpali i s několika
málo muži, kteří se též obnovy účastnili. 
Miloslava Zlatušková

Pokračování z předchozí stránky

musíme se bát zapojit svoji autoritu, jsme
přece součástí Božího příběhu. Odložme
proto masku, sestupme do nitra. Každý
máme svůj úkol, který nám Pán určil. Oblečme nového člověka, stvořeného podle
Božího obrazu.
Otec Ján několikrát zdůraznil otázku
vize – vidět neviditelné a udělat z toho
viditelné. Naslouchat plánu, který s námi
Bůh má. Ne, že já něco chci, ale skrze mě
chce být Pán oslaven.
Také byla zmíněna prosba, že v našich
modlitbách máme více pamatovat na naše
město, zemi... Být světlem pro hledající,
nenechávat si dar, který jsme dostali, jen

pro sebe, šířit dál radostnou zvěst.
Program byl dovršen společnou adorací, mší sv., chválami a přímluvnými modlitbami. O přestávkách se mohli zúčastnění
ohřát v suterénu u dobrého čaje a kávy,
posilnit se slaným i sladkým občerstvením,
které obětavě připravily naše farnice.
Při zpěvu nás doprovázelo nové uskupení naší scholy :-), společně s otcem Josefem.
Celý den i večer byl oslavou Pána,
mohli jsme intenzivně čerpat z Jeho přítomnosti, zakoušet vanutí Jeho Ducha. 
Marie Jurygáčková
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Takoví jsme my, co děláme Farní občasník

L

etos vstupuje Farní občasník do 28. roku svého života. Má sice tříčlennou redakční radu, ale tým lidí, kteří se na vzniku
každého jeho čísla podílí, je mnohem širší.
Patří do něho především autoři: pod
příspěvky je jich v každém čísle FOMu podepsáno tak 15–20. Moc jim všem děkuju,
protože jsou naprosto nenahraditelní
a jsou tím, čím se náš FOM odlišuje od jiných farních zpravodajů. Obzvláště bych
chtěl poděkovat autorům úvodníků, kteří
mají úkol mnohem složitější, protože jsou
omezeni jak tématem, tak délkou, a ještě
se po nich chce vlastní myšlenka...
Mnoho příspěvků spontánně reaguje
na události našeho farního života, ale jsou
i takové, které naplňují pravidelné tematické rubriky. Takže: Evčo, díky za vytrvale
aktualizovanou rubriku Ze života Tomíků,
tobě, Míšo, za krásné dětské stránky. Škoda jen, že obě asi brzy skončíte. Slova díků posílám i otci Josefovi, který do každého čísla musí dodat hóódně velkou sadu
příspěvků.
Dnem uzávěrky je obvykle neděle. Tehdy obvykle dorazí většina příspěvků, celkem kolem 25, a jsem moc rád, když
aspoň některé dostanu dříve, protože pak
den Páně nemusím trávit hlídáním e-mailu.
V pondělí, po uspořádání příspěvků a fotek, vše posílám dál. Například otci Josefovi, který obsah FOMu schvaluje a někdy
vznáší připomínky. Současně jdou texty na
korekturu Martině Fabrikové, kterou občas
střídá Pavla Drážná. Oběma patří náš dík
za to, že čteme texty bez překlepů, že
všechny čárky, tečky a i/y jsou na správném místě. Někdy se to zcela nepodaří,
třeba v případě, kdy dodaný příspěvek obsahuje desítky chyb (fakt, nekecám, to se
prostě nedá opravit). Rovněž rozhodnout,
jak psát velká písmena v náboženských
výrazech, bývá lahůdka...
Schválené a opravené texty se obvykle
do čtvrtka vrátí zpět a v pátek začínám dělat sazbu. V počítači mám předlohu stránek tak, jak je vidíte ve FOMu, a do nich
vkládám jednotlivé příspěvky. Musím je
umístit tak, aby co nejlépe vyplnily stránku,

aby ji zbytečně nepřesahovaly, aby vedle
sebe byly takové texty, které k sobě pasují.
Obvykle to přehazuju tam a sem celý víkend, nedá se to dělat souvisle, protože
spoustu nedostatků člověk vidí až
s odstupem několika hodin.
O víkendu nastupuje Lenka Baroňová,
která už druhým rokem dodává do FOMu
své ilustrace. Její přínos je nepřehlédnutelný a moc jí děkuju, že se snaží do FOMu
vnést trochu krásna. Někdy jí to kazím,
protože Lenka třeba něco nakreslí a já jí
mezitím velikost přiděleného místa změním nebo obrázky příliš zmenším nebo
zvětším.
V neděli večer (tedy týden po uzávěrce) skoro hotový FOM letí elektronickou
poštou k Aničce Janotové. Patří jí poděkování nás všech za obrovský přehled, s jakým odhaluje obsahové nedostatky občasníku, různé nejednoznačnosti, rozporuplná
nebo nešikovná vyjádření. Po dobu jejích
oprav ještě Lenka piluje a dodělává obrázky.
V úterý večer nebo ve středu ráno si od
Aničky vyzvednu vytištěný FOM poškrtaný
oranžovou fixkou a musím všechny nedostatky opravit. Dělám to opatrně, protože
text už po mě nikdo nečte, ale v časové
tísni a vyčerpání se to bohužel občas nepodaří. Výsledek posílám ve středu mailem
Pavlu Rafajovi, který musí připravit podklady pro tiskárnu. Děkuju mu za pochopení,
protože tuším, že jeho práce se obvykle
protáhne do pozdních večerních hodin.
V tu dobu jsem upřímně rád, že mám vše
za sebou.
Ve čtvrtek ráno dostane podklady tiskárna v Napajedlích. V pátek tam Pavel po
práci zajede vyzvednout balík potištěných
listů a pak musí sehnat někoho, kdo je poskládá. Skládání jsem se jednou účastnil:
hora volných listů je nekonečná, chci proto
vyjádřit vděčnosti všem, kdo se této práce
ujímají a díky nimž si v neděli můžeme vyzvednout hotové výtisky.
Tak takoví jsme my, co připravujeme
FOM. Budu rád, když by se někdo rozhodl
náš tým posílit. 
Pavel Ludvík
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Ze života turistických oddílů mládeže

Před Vánocemi se mladí z naší farnosti
zúčastnili duchovní obnovy pro mladé. Jak
se jim líbila si můžete přečíst v samostatném článku, který originálně zrýmovala
Lucka Šrubařová.
 Vánoční svátky a prázdniny se nesly
v duchu tradičních akcí. Vše jsme zahájili
pomocí zdobení kostela, pokračovali jsme
na Boží hod vánoční besídkou v excelentním podání nejmladších kluků Tygříků,
27. ledna jsme pak vyrazili na výšlap na
Hostýn a rok 2016 jsme uzavřeli Silvestrovským pochodem, tentokrát s tématem
Cesta kolem světa.
 První lednovou sobotu jsme se zapojili
do již tradiční Tříkrálové sbírky. Kromě
spousty dobrot jsme si odnesli taky dobrý
pocit z pomoci druhým.

Na konci ledna se ti starší z nás sešli na
Tomácké zábavě, která se letos nesla
v duchu táborového dne.
 Svou první akci prožila v lednu skupinka
Sluníček (starší holky). Holky se sešly na
přespání v klubovně a akci si skutečně
užily.
 Na svátek Dona Bosca se pořádal
v Klubu volného času turnaj v kalču. Děti
soutěžily ve dvou kategoriích. V mladší
patřili k nejúspěšnějším Paťa Matula,
Majda Černošková a Víťa Čambala, u starších bodovali Danča Rafajová, Vojta Čambala a Kuba Fabrika.
 Na začátku února vyšlo nové číslo našeho oddílového časopisu OTOČ, které je
ke stažení na webu. 





Duchovní obnova mládeže v Malenovicích ve verších
Na duchovní obnovu zas
otec Martin s animátory
pozval nás.
Abychom tu zazpívali,
společně se obnovili,
taky se pak pobavili,
s ostatními se seznámili.

řekl Lexa a nebyl sám.

Ze sutrošu už rozezpíváni,
na obnovu přichystáni,
spěchali jsme na vláček,
aby neodjel bez nás,
chudáček.

Po mši následovala katecheze,
rozjímali jsme a zase –
trochu k lavicím jsme přimrzali,
ale toho jsme si nevšímali.

Poté všichni obnovení,
my navíc Tofiffem obdarovaní,
spěchali jsme na trolejbus.
Ještě na poslední chvíli
jízdenky koupit jsme si byli.

Pak ohlásili organizátoři:
„Na faře máte nachystanou
večeři!“

Pak už jsme se rozloučili,
a tak hezký večer zakončili.
Lucka Šrubařová

„Malenovice,“ ozvalo se
náhle.
„No jo, fakt, už jsou támhle!
Za chviličku už jsme tam,“

No a jak jsme dorazili,
v kostele se nachystali.
Byla sice trochu zima,
pan farář však byl fakt prima.

A v tu ránu celá fara
byla úplně zaplněná.
Díky párkům, buchtám, čaji
cítili jsme se jak v ráji.
A pak přišla adorace,
otevřeli jsme svá srdce.

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. 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
Autoři textů jsou podepsáni pod příspěvky. Jazyková korektura: Pavla Drážná. Obsahová korektura:
Anna Janotová. Foto: Vojta Rafaja. Ilustrace: Lenka Baroňová.
Uzávěrka dalšího čísla: 19. 3. 2017. Vydání dalšího čísla: 9. 4. 2017
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Osmisměrka pro děti

V

dnešním evangeliu jsme slyšeli o tom, jak Pán Ježíš říkal svým učedníkům, že si
nemáme dělat starosti s různými věcmi. Třeba s tím, jaké máme oblečení, nebo i
s tím, jak vypadáme. Protože našemu Pánu na tom nezáleží, má nás všechny rád takové,
jací jsme.
Víš, jak vypadá kopretina? Nebo třeba kopřiva? Ani jedna z těchto rostlinek se nesnaží
být jiná, než jak ji Pán stvořil. Nechce mít větší květ nebo nakroucené listy. Snaží se dělat
radost taková, jaká je. A z toho bychom si mohli dnes vzít příklad i my. Netrapme se už
tím, jestli máme dlouhé nebo krátké vlasy. Netrapme se tím, jestli máme nejnovější triko
nebo triko po sourozenci. Našemu Pánu stačí, když budeme krásní pro něj, když budeme
(dokončení najdeš v tajence).
BANKA, DĚKAN,
DRAMATIK, HŘEBÍKY,
CHVÁLA, JÍZDA,
KLARINET, KLIDNÝ,
KRÁSA, KREDO,
KŘÍŽEK, LASKAVÝ,
LUSTR, MARIA,
MITRA, MOKRÝ,
MRTVÝ, OBŘÍZKA,
OPTIK, ORNÁT,
OTROK, PAŘIT,
PLÍCE, POLITIK,
PŘÍSLIB, RADNÍ,
SEMINÁŘ, SKLENÍK,
SNÍST, SRPEN,
STROP, TMAVÝ,
TRNKY, VÍTAT

Smějeme se
Učitelka náboženství: „Děti, jaké známe Boží vlastnosti?“ Nastane chvíle ticha. „Když Bůh ví všechno, jaký je?“
Odpověď: „Všemohoucí.“
„A když všechno ví?“ „Vševědoucí.“
„A když je všude?“ „Všudybyl.“
 Evička přijde domů z náboženství a říká: „Maminko,
dnes nám pan farář vyprávěl o mně a ještě o nějakém
Adamovi.“
 Katechetka v hodině náboženství: „Izraelité byli na
poušti nespokojeni a reptali proti Hospodinu. Co Bůh na
to? Jak reagoval?“
Odpověď: „Za trest jim dal Desatero.“
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