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ilí bratři a sestry, velcí i malí! Po dlouhé zimě plné
smogu, mrazů, chřipek a možná i ponurých nálad ze
špatných zpráv je tu znovu jaro, na které jsme se moc
těšili. Po dlouhé postní době přicházejí Velikonoce. Po
rozjímáních nad smrtí, bolestí a utrpením můžeme znovu
zakusit velikonoční radost a s chutí zazpívat ALLELUJA,
tedy CHVALME PÁNA! Když Ježíš vstal z mrtvých, bylo
to, jako když se ve tmě najednou rozsvítí světlo. Proto
nám i velikonoční svíce připomíná, že Ježíš byl vzkříšen a
žije mezi námi a v nás!
Mám ráda dětský příběh o holčičce, která si na podzim
schová semínko krásné slunečnice, co jí dala babička.
Holčička si chce vypěstovat také tak pěknou slunečnici,
ale na jaře se zdráhá dát své semínko do studené země,
bojí se, že o něho přijde. Maminka jí vysvětluje, že pokud
to neudělá, krásná květina nevyroste. Že někdy se musíme něčeho dobrého vzdát, aby mohlo vzniknout něco ještě krásnějšího, lepšího. Musíme třeba podstoupit bolestivý
zákrok, abychom se uzdravili... Jak velké musí být asi
tajemství života, když se Bůh tak pečlivě stará o osud malého semene?
Ježíš ztratil ze všech nejvíc. Prošel křížovou cestou
a dal svůj život jako dar za záchranu a spásu nás všech,
každého konkrétního člověka. Dobrovolně podstoupil smrt,
aby odpověděl na lásku Otce. Na kříži mne Ježíš miloval a
za mě se obětoval. Vyjít ze sebe jako Ježíš a jít naproti
druhým, to je logika kříže.
I v našem životě se často dějí smutné a nepříjemné
věci, ale nejsme na ně sami, můžeme všechno odevzdávat Ježíši. Když si v těchto dnech připomínáme jeho vzkříšení a přejeme si navzájem radostné Velikonoce, říkáme
tím Bohu i lidem: „Víme, že život je silnější než smrt. Víme, že dobro je silnější než zlo, i když to z našeho lidského pohledu ve světě tak často nevypadá.“ 
Marie Čechová
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Neodsuzujme, když má někdo jiný názor

A

poštol Pavel ve svém listě Korinťanům
velice úzce souvisí, jak přistupujeme
píše zajímavou věc: „Mé svědomí mi
k druhým lidem. A abychom se v tomto
sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem
směru zalíbili Bohu, měli bychom se tomu
ospravedlněn. Úsudek o mě patří Pánu.“
přístupu k lidem učit u Ježíše. U něj na
Myslím, že se najde řada lidí, kterým rovjednu stranu vidíme, s jakou pozorností
něž svědomí nic nevyčítá, jenom to asi
uměl vnímat situaci člověka, jeho bolesti a
bude z jiného důvodu než u svatého Pavla.
slabosti, jak se lidí ujímal, ale jindy vidíme,
Tento apoštol určitě udělal velmi mnoho
jak si také dokázal některé lidi znepřátelit.
jak pro posvěcení svého života, tak pro
On samozřejmě viděl do srdce člověka
slávu Boží a růst jeho království. A přesto
a poznal, kdo si jen na něco hraje a kdo
si netroufá nějak si na tom zakládat a říká,
opravdu potřebuje jeho pomoc. My v tomto
že úsudek o tom všem patří Pánu.
směru budeme asi vždycky tápat. Takže
Také ovšem
se pak snadno stane,
říká,
že
mu
že nebudeme vědět,
Z promluvy 8. neděle v mezidobí
pramálo záleží na
jestli nějakého člověka
tom, co o něm soudí a co si myslí druzí
máme z kostela raději vyprovodit, nebo ho
lidé. On se nepotřebuje zalíbit druhým lipřijmout s otevřenou náručí. Když se
dem, ale jedině Bohu. V té souvislosti si
z nějakého důvodu v kostele ocitne člověk,
vybavuji, jak se rozvíjela a k čemu se upíkterý nemá ponětí, jak se má chovat a co
nala debata na setkání s pastorační radou.
dělat, snadno se mu přihodí, že první zkuZazněla řada názorů o tom, co je pro lidi
šenost s církví pro něj bude něčí nevraživý
mimo církev odrazující, když se ocitnou ve
pohled nebo strohé napomenutí. Pochopispolečenství věřících, a co všechno pro ně
telně to pro něj může být odrazující.
může být překážkou. Byla řečena řada
Můžeme se proto ptát, jak by se k něnámětů o tom, jak bychom jako věřící měli
mu asi zachoval sám Ježíš. Obejmul by ho
být vůči ostatním vstřícnější a vnímavější.
a přivítal, nebo by na něj vzal důtky jako na
Co bychom mohli udělat s tím, aby lidé,
prodavače u jeruzalémského chrámu?
kteří si teprve hledají cestu k Bohu, mohli
Chtě nechtě musíme brát v úvahu, že
mezi námi zakoušet pozornost a přijetí.
u Ježíše podle okolností najdeme oba
Tady se ovšem ukazuje, jak různě je
možné přístupy. Určitě by se člověka ubomožné toto téma vnímat. To, co někdo
hého, zmateného a bezmocného ujal,
povařuje za vstřícnost, jiný vnímá jako krok
kdežto na někoho vypočítavého by možná
špatným směrem. Každá strana má svůj
ušil něco, co by si dobře zapamatoval.
pohled a své argumenty a pak není možno
Takže v tomto směru nemůžeme nikdy mít
se dohodnout, čemu dát přednost. Něčí
nějaký obecně platný návod pro určitou
přístup například souvisí s oním názorem
situaci, co je správné a co ne.
apoštola Pavla, že se nepotřebuje zalíbit
Proto nám svatý Pavel říká, abychom
lidem, ale Bohu. Ten názor zní, že když
nic nesoudili předčasně, než přijde Pán.
budeme řešit nejvíc to, jak se zalíbit druAni to, jestli se někdo chce druhým příliš
hým lidem, přitáhneme mezi sebe spíš
zalíbit, anebo jedná příliš stroze. My můžetakové lidi, kteří věci ohledně víry a života
me argumentovat, jak co na nás působí,
s Bohem nebudou brát upřímně. Takže co
jestli vhodně nebo nevhodně, ale sotva
teď s tím? Jak tedy máme k lidem kolem
budeme schopni jasně rozlišit, zda něčí
nás přistupovat?
jednání něčemu prospěje nebo uškodí.
Snad každý, kdo bere víru vážně, uzná,
Takový úsudek patří jedině našemu Pánu.
že máme jednat především tak, abychom
Nikdy bychom v tomto směru neměli hodse zalíbili Bohu. Pochopitelně s tím ale
notit, jestli se druhý zachoval dobře nebo
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špatně, protože to, jak se nám to právě
jeví, nemůže být nikdy pro takové posouzení dostačující. Tohle opravdu může dobře vidět jen Bůh.
Jediné, co můžeme posoudit, je, jaký je
úmysl a motiv našeho vlastního jednání.
Někdy těžko poznáme, jestli máme někoho
vřele přijmout anebo se právem můžeme
zachovat tak, že si ho třeba i znepřátelíme.
Jestli se ale snažíme přicházet do kontaktu
s druhými lidmi ve spojení s Ježíšem, můžeme počítat s tím, že on nás v tom povede. Tím ryzím úmyslem pak je, že není
třeba chtít se zalíbit druhým lidem, ale
máme se snažit přistupovat k nim takovým
způsobem, jak to prospěje jejich spáse.
Jenom Bůh může nejlépe vědět, kdy to má
být pozorné přijetí a kdy třeba i nějaká
forma odporu. Správně to rozlišit může pak
jedině ten, kdo je v tom veden Duchem
svatým. A to je proto tolik důležitá výzva

pro náš duchovní život, abychom se tomuto Božímu vedení více otevírali.
Předpokladem k tomu také je, abychom neodsuzovali, když má někdo jiný
názor a zachová se jinak, než my si představujeme. To je třeba opravdu nechat na
Pánu. Jedině tak se může předcházet rozdělení a nevraživosti. Za to jsme se také
před pondělním setkáním modlili a myslím,
že to mělo velký vliv. Když si vybavím, jaké
napětí a rozdělení někdy v minulosti vyvolaly mezi námi debaty s rozdílnými názory,
myslím, že tentokrát to proběhlo docela
dobře. Věřím, že i když se na některých
věcech neshodneme, přesto můžeme tvořit ve spojení s Ježíšem jedno společenství. To je potom skutečný zázrak, že je
něco takového možné a to díky Ježíši přítomnému uprostřed nás. 
O. Josef Zelinka

Kudy dál s Nocí kostelů

A

kce zvaná Noc kostelů postupně získává svoji tradici a v řadě farností už
se bere její uspořádání jako samozřejmost.
To ovšem neznamená, že všichni věřící
mají stejný názor na to, aby se tato akce
lidem každý rok nabízela. Pokud máme
v pořádání Noci kostelů pokračovat, tak
k tomu zřejmě nestačí jen říkat, že už je to
zaběhlé a má to svoji tradici. Proč nám
tedy stojí zato v tom pokračovat?
Podle dosavadních zkušeností je zřejmé, že mezi nevěřícími a nepraktikujícími
je o návštěvu kostela zájem. Mnohé láká
třeba jen to, že se mohou dostat na věž
kostela. Pro jiné je to příležitost, jak si rozšířit poznání o našem městě, kde kostel
má své specifické místo. Nevíme, kolik lidí
přivádí vědomí, že se návštěva kostela
může dotýkat duchovního rozměru našeho
života. Zkušenosti ovšem ukazují, že atmosféra kostela mnohé dokáže oslovit a zaujmout. Jak se ovšem takovou atmosféru
podaří vytvořit, to záleží také na těch
z nás, kteří budeme ochotni věnovat se
těmto návštěvníkům.

V naší farnosti jsme se v prvních letech
zaměřili na pořádání programů, které by
lidi do kostela mohly přitáhnout. Poslední
dva roky se ale více snažíme zaměřit na
osobní kontakty. Nabízíme službu těch,
kteří zájemce osobně provedou naším
kostelem. Záměrem ovšem není povídat
o kostele jako o budově a jejím vybavení.
Průvodci mluví především o tom, co se
v naší farnosti děje. Tak lze lidem umožnit,
aby nahlédli do života a společenství věřících. Nechceme své přesvědčení nikomu
vnucovat, ale jako křesťané máme přijmout
zodpovědnost za vytváření podmínek pro
šíření evangelia.
V tom chceme i letos pokračovat a
vytvořit k tomu v našem kostele podmínky.
Kromě ostatních pořadatelů je tedy vítaná
také služba průvodců. Kdo by mohl nabídnout takovou službu, je srdečně zván ke
spolupráci. Už předem patří velké díky
všem, kteří se na letošní Noci kostelů budou ochotni podílet. 
Otec Josef Zelinka
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Tweetnout si s papežem Františkem
S

enioři v naší farnosti dokázali mnohé:
postavit kostel, obětavě o něho pečovat, postarat se o své rodiny v dobách útlaku a v poslední době i používat internet.
Dnes běžně posílají do redakce své příspěvky mailem, dokáží si vygooglit vlakové
spojení nebo čas bohoslužeb v poutním
místě, umí se Skypem domluvit se svými
dětmi žijícími daleko, nebo si na Facebooku prohlížejí fotky svých vnuků. Vím o případu, kdy v pátek odpoledne s tabletem
v ruce šmírují, zda otec Josef už na farních stránkách zveřejnil nedělní ohlášky.
Spokojit se s tím, nebo pokročit dále?
Podobně jako se mezi službami založenými na internetu postupně vynořil mail,
Google nebo Skype, objevil se také Twitter. Je to internetová služba, pomocí níž
různí lidé (často slavní) zveřejňují své krátké myšlenky – tweety, k různým tématům.
Je k nim možno připojit i fotky nebo videa.
Tweety jsou zajímavé tím, že mají velmi
omezenou délku – 140 znaků. To je docela málo a jejich autor musí být docela výstižný. Zkuste si napsat 1,5 řádku textu a
vměstnat do něho svůj názor, např. na úsilí našich turistických oddílů mládeže, na
poslední křížovou cestu či na dobrou knihu, kterou jste přečetli.
K těm, kteří využívají Twitter, patří i poslední dva papežové, zejména papež
František tak činí docela často. Reaguje
tam na aktuální světové události, na své
cesty, na církevní svátky a nebo jen tak,
asi co ho právě napadlo. Chcete si jeho
tweety přečíst? Pusťte si internet, pečlivě
napište trochu neobvyklou adresu https://
twitter.com/cz_pontifex a stiskněte Enter
(nebo do vyhledávače napište heslo
@cz_pontifex). Dočtete se například toto:
 Půst neznamená jen zřeknutí se jídla.
Také to znamená podělit se o jídlo s těmi, kteří mají hlad.
 Kající lotr byl ukřižován spolu s Ježíšem,
který jej doprovodil do ráje. Nikdo z vás
se proto neuzavírejte do minulosti!
 Konej! Žij život naplno! A když druzí uvi-

dí Tvé svědectví, třeba se Tě pak zeptají: Proč žiješ takhle?
Nejčastěji myslím na brankáře. Proč?
Protože musí chytit míč tam, kam letí,
aniž by věděl, odkud to bude. S životem
je to stejné.
 Kolikrát jen jsme ve svém okolí, ve čtvrti
slyšeli říkat: »Než být takovýmto katolíkem, tak to je lepší být ateistou«.
 Kolik cizinců, patřících i k jiným náboženstvím, je nám příkladem v hodnotách, jež nezřídka zapomínáme nebo
přezíráme!
 Životní svízele tu vždy jsou a budou, není třeba se jich bát, nýbrž obstát v nich
ve víře, síle a odvaze!
 Evropa vznikla z invazí a migrací...například Normanů, byla zkrátka takto rukodělně utvořena. Migrace nejsou
nebezpečím, nýbrž výzvou k růstu.
 Následování Ježíše vyžaduje chůzi, nikoli „sedavou duši“.
Česká verze papežova Twitteru je trochu neobvyklá v tom, že ji neprovozuje
sám papež František, ale mladý český
kněz, který papežův anglický Twitter sleduje a s malým zpožděním jeho tweety
překládá. (Pro podezíravé uvádím, že tak
činí s vědomím a svolením svých nadřízených.)
Čtenář Twitteru samozřejmě může tweety nejen číst, ale i psát, nebo reagovat na
jiné tweety, k tomu ale už musí mít na
Twitteru účet a hlásit se heslem. Pokud
z toho soudíte, že můžete napsat vzkaz
samotnému papeži Františkovi, uvažujete
správně. Museli byste ale na jeho skutečný Twitter na adrese https://twitter.com/
pontifex (nebo do vyhledávače napište
heslo @Pontifex) a asi také bylo potřebné
psát anglicky nebo španělsky.
A tak mne napadá: Dokázali bychom
spustit náš farní Twitter? Bylo by tam co
psát? Měl by každý z nás jednou za rok co
vzkázat ostatním ve 140 znacích? Kdyby
se to podařilo, to by byl Twitter! 
Pavel Ludvík

4

Jak se zdobí kostel květinami
K
větinovou výzdobu ovlivňuje, stejně
jako cokoli jiného ve farnosti, průběh
liturgického roku. Nejslavnostnější výzdoba je pochopitelně očekávána o Vánocích
a o Velikonocích, ale i v průběhu roku jsou
jednotlivé svátky či události, kdy je velké
množství květin vítáno. Asi nejnáročnější je
svátek Těla a Krve Páně, kdy se tradičně
zdobí nejen kostel, ale i venkovní oltář,
vytváří se i květinová pěšinka na terase.
Další velkou událostí náročnou na výzdobu
je první svaté přijímání, které u nás letos
proběhne 21. 5.
A v průběhu celého roku výrazně zasahují do naší výzdoby také svatby. Někdy
se nevěsta obrátí na mne a pak se snažím
vše barevně doladit s její kyticí, jindy je
pozván florista z květinářství, ale jsou i
případy, kdy výzdobu pro manželský pár
obstarávají příbuzní a přátelé. Někdy se
také stane, že je ve stejný den svateb několik, což mě nutí volit jen bílé, krémové či
žlutavé tóny, které dobře ladí k interiéru
kostela, protože barevnost všech svatebních kytic je většinou dost nesourodá.
Přes liturgické mezidobí se počítá
s výzdobou střízlivější, komplikuje ji proto
spíše počasí, které bývá zejména o letních

prázdninách dosti horké. Náš nový kostel
bohužel nemá metrové obvodové zdivo,
jakým se zpravidla vyznačuje gotická či
barokní architektura, takže ty pro floristiku
vítané vlastnosti celoročně chladného a
vlhkého sklepa dost postrádám. Musím se
pak vyhýbat méně trvanlivým druhům jako
jsou růže a různé druhy cibulovin. V zimě
mi naopak komplikují výzdobu teploty nízké, proto musím vynechat květy tropické –
anturie a orchideje.
V době adventní a také v půstu se pak
kněžiště nezdobí, výjimku tvoří pouze 3.
neděle adventní a 4. neděle postní, kdy se
užívá růžového ornátu. To je nějaká menší
výzdoba povolena a já většinou zhotovím
malou misku či košík na roh oltáře, protože
investovat do rozměrné vazby mi přijde
zbytečné. Výzdoba soch svatých však ani
v tomto období omezena není, proto se
květinové dary shromažďují v křestní kapli
u Panny Marie.
Závěrem svého příspěvku bych ráda
poděkovala všem těm, kdo mi občas vypomůžou svou prací, rostlinným materiálem
ze zahrádek anebo větším či menším finančním příspěvkem. 
Lenka Hanzlová

Malá vzpomínka na kardinála Vlka
V
souvislosti s odchodem
kardinála Vlka se nám
můžou vybavit různé vzpomínky. Mnozí z vás si jistě
vzpomenou na jeho návštěvu
u nás v Otrokovicích. Bylo to
2. července 1996, kdy si nás
otec kardinál spolu s ostatními biskupy z celé republiky
vybral jako zastávku při své
cestě na velehradskou pouť.
Rok po svěcení našeho kostela byl důvod jejich návštěvy
zcela zřejmý a pochází z ní i
sousední fotografie. 
Jan Žalčík
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Přehled farních zpráv
Velikonoční obřady v naší farnosti
Den

Otrokovice

Zelený čtvrtek 13. 4.

Památka večeře Páně

18:30

Velký pátek 14. 4.

Památka umučení Páně

15:00

Křížová cesta
Bílá sobota 15. 4.

Kvítkovice

9:00

Přístup k Božímu hrobu

9:00–19:00

Velikonoční vigilie

20:00

Velikonoční neděle 16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

7:30, 10:30

9:00

7:30

9:00

Velikonoční pondělí 17. 4.

Příležitost ke svátosti smíření

Svatby a pohřby za poslední období:

Farní kostel: Na Květnou neděli 9. 4. od
16 do 18 hod. za přítomnosti více zpovědníků. Ve středu 12. 4. hodinu před mší sv.
Kvítkovice: Úterý 11. 4. v 18 hod.

Svatby: Martin Navrátil a Hana Pavlovská
Poslední rozloučení: František Blažek,
Ludmila Mrázková

Zastavení křížové cesty na Hostýně
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Z jednání pastorační rady ze dne 20. 3. 2017

Bylo projednáno a odsouhlaseno koupení nového koberce do presbytáře.
 Byla odsouhlasena výměna žárovek
v kostelních lustrech.
 Proběhlo
dílčí zhodnocení diskuze
z uplynulého setkání s farníky a jejich náměty na život ve farnosti. Tématem se bude PR zabývat ještě při dalším setkání.

Byl projednán návrh na program
k svátku sv. Vojtěcha na odpoledne věnovaný světcům, jejichž sochy máme
v našem kostele.
 Byl odsouhlasen návrh mše k svátku sv.
Vojtěcha na sobotu 22.4.2017 na 17:00.
 Proběhla diskuze k uspořádání průvodu
Božího Těla.





Diskuse k zamýšlenému průvodu Božího Těla v naší farnosti

P

ři projednávání návrhu obnovit průvod při slavnosti Těla a Krve Páně pastorační rada zvažovala, jaké důvody a jaký význam by to mohlo mít. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu i důvody proti takovému návrhu, případně úskalí a problémy z toho plynoucí. Proto předkládáme farníkům důvody pro i proti.
Přivítáme, když se názory vás farníků na věc dostanou k členům pastorační rady.
Nelze zřejmě čekat, že by se v takové věci dařilo dosáhnout jednotného přístupu. Pokud
by však významná část farníků chtěla tímto způsobem slavnost Těla a Krve Páně prožít,
mohla by k tomu být dána příležitost.
DŮVODY PRO
Lze tak oživit tradici tohoto svátku a důvod jeho konání. Připomenout a přiblížit
lidem jeden z možných projevů víry. Dát
najevo, že se svojí vírou nechceme být
uzavření v kostele. Prezentovat i na veřejnosti víru v přítomnost Ježíše Krista mezi
námi. Ukázat odvahu a nebát se vydat
svědectví o svém přesvědčení. Oslovit
přítomné nekřesťany a dát jim důvod
k zamyšlení.

DŮVODY PROTI
Nepochopení a možnost zesměšnění.
Rozdílný přístup a neochota části farnosti
se připojit. Nároky na organizaci a pořadatele. Možnost deštivého počasí. Chybějící zkušenosti. Obtíž pro méně pohyblivé.
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Zprávy z farnosti
Máme hodně odpouštět, žehnat – a ne proklínat

M

áme se vzájemně podepírat modlitbou, jak nás k tomu vybízí Písmo
svaté, proto se 11. 3. 2017 vypravilo asi 16
farníků do kostela Všech svatých
v Rožnově pod Radhoštěm, kde se konalo
další setkání modlitebních společenství SMS. Tentokrát byl hostem P. Vojtěch Kodet, karmelitán, bývalý exorcista, exercitátor, autor české duchovní literatury.
Téma jeho přednášky bylo tentokrát
hodně zajímavé: Požehnání a prokletí. Následky tohoto počínání se objeví v mnoha
budoucích generacích. Máme proto hodně
odpouštět a žehnat a neříkat věty typu: „Já
se zblázním“ nebo dítěti „Ty jsi nemehlo,
nic z tebe nebude, jsi nemožný“ apod. To
už je prokletí. Máme žehnat vždy, všude a
všem, i nepřátelům – a ne proklínat.

Kněz také odpovídal na řadu otázek.
Došlo i na jógu a homeopatii, před kterými
varoval. Na webových stránkách P. Vojtěcha Kodeta se můžeme pak dočíst: „Pro
Boha je velmi bolestné vidět, jak lehkovážně a snadno lidé se zlem koketují a vůbec jim nedochází, jak moc v životě riskují,
když se lehce a hloupě zamotají do něčeho, co jim může nadlouho zkomplikovat život“.
Setkání začalo i končilo chválami
s přímluvnou modlitbou, konala se též adorace a mše svatá. A tak proběhlo další
modlitební setkání, kde působil silně Duch
svatý a odkud jsme si mohli přivézt povzbuzení a posilu ve víře. 
Miloslava Zlatušková

Ochutnávka vín – akce, kterou veřejnost ráda přijímá

S

áhl jsem na kliku sálu pod farním kostelem a otevřel jako už mnohokrát
předtím. Čekal jsem, že uvidím Martinu,
Vojtu, Karla, Magdu, Zbyňka, Pavču, Denisa - a místo nich byly v sále desítky téměř
cizích lidí, mezi nimiž jsem jen těžko hledal
známé. Všichni ve zjevně dobré náladě,
usmívali se na sebe v družném rozhovoru,
sálem zněla cimbálovka, voněl müller, ryzlink, veltlín, rulandské, frankovka, moravia, ale také kostky sýra, klobásky a čerstvý chleba. Konala se další ochutnávka vína, na kterou nadšení organizátoři z naší
farnosti už mnoho let zvou širokou veřejnost.
A ta pozvání s díky přijímá. Senioři
i mladí, učitelé, technici i muzikanti, zastupitelé i řadoví občané našeho města, věřící
i nevěřící, ti všichni svorně sedí v sále pod
křížem s ukřižovaným Kristem a ochutnávají desítky vzorků vína – Božího daru,

který je plodem révy a lidské práce – jak
hlásá veliký nápis na tabuli. Kromě vína se
mohou zastavit u tematických nástěnek
s kresleným humorem, s myšlenkami biskupa Cikrleho, mohou si všimnout, že
v sále se scházejí oddíly mládeže, že sál
je čistý, udržovaný a nově vymalovaný,
což je pro vedoucí TOMu, kteří se o to zasloužili, mimořádná vizitka. Některé návštěvníky možná více oslovila úvodní
vzpomínka na pravidelné účastníky ochutnávky, kteří se letošního ročníku už nedožili, a svíčka zapálená na jejich počest.
V diskusích o evangelizaci působí
ochutnávka vín jako příklad akce, která veřejnosti ukazuje, že my věřící jsme normální, že něco umíme, že stojí za to si s námi
sednout ke stolu. A k tomu by naše snažení mělo také směřovat. 
Pavel Ludvík
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Duchovní obnova s otcem Adolfem Jiřím Pleskačem

V

sobotu dne 11. 3. 2017 proběhla
v řeckokatolické farnosti v Otrokovicích duchovní obnova s otcem A. J. Pleskačem. Pozvaným hostem na této obnově
byl i katolický historik PhDr. Radomír Malý
z Brna, spisovatel a bývalý profesor teologické fakulty. Téma obnovy bylo „Naplnil
se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte
pokání a věřte evangeliu".
Asi před 2 lety jsem se – možná trochu
i ze zvědavosti – zúčastnila nedělní mše
svaté v kostele sv. Michaela, která se u řeckokatolíků nazývá byzantsko-slovanský obřad. Po vyhlášení duchovní obnovy s otcem
Pleskačem mě tedy napadlo, že bych se jí
mohla zúčastnit, především proto, že nyní
prožíváme postní období před Velikonocemi.
Duchovní obnova se mně líbila, otec
Pleskač mluvil k nám přítomným chvílemi
docela rázně a otevřeně, ale chvílemi svůj
výklad odlehčil svým osobitým humorem.
Zdůraznil, že je velmi důležitý půst od masa nejen v době postní na Popeleční středu a Velký pátek, ale že by se měl půst
v pátky dodržovat po celý rok a středy ve
velkém postě. Dále zdůraznil, že každý
z nás by měl dodržovat postní disciplínu
a omezit i své tělesné potřeby v oblasti alkoholu, kouření, zábavy, ale i intimního života. (Pozn. redakce: V řeckokatolické
církvi se zachovává důkladnější postní
praxe než v naší církvi.)

Velký důraz kladl na plnění desatera
a čtení bible po celý rok, nejen v době postní. Během promluvy uváděl i příklady ze života, co se týká např. nemocí, že mnohdy
si lidé neuvědomují, že příčiny neštěstí ať
již v podobě těžké nemoci nebo jiné tragédie mohou hledat ve svých předchozích
pokoleních, kde se vyskytovaly např. časté
potraty, okultismus aj. Otec Pleskač mluví
zcela otevřeně i o existenci ďábla a pekla.
Razantně se staví i proti legalizaci potratů,
pro zachování rodiny, nerozlučitelnosti
manželství a proti soužití nesezdaných párů a proti homosexuálnímu jednání.
Další část promluvy měl p. Radomír
Malý. Velmi zajímavě a poutavě mluvil
o zjeveních ve Fatimě v r. 1916 a v r. 1917
a předčítal pasáže z knihy o fatimských zjeveních. Potom p. Malý navázal na myšlenky otce Pleskače o době postní a na závěr
rovněž zdůraznil, že my katolíci máme mít
morální povinnost podporovat zachování
rodiny jako základ ve vyspělé společnosti a
nenechat se ovlivňovat postoji a názory
současného světa, které jsou mnohdy zcela
neslučitelné s křesťanskou morálkou.
Duchovní obnova ve mě zanechala
mnoho zajímavých témat k zamyšlení, ať
již v oblasti duchovní, ale i tělesné, a ukázala mě cestu, jak správně prožít dobu
postní. Účast na ní bych všem bez obav
mohla doporučit. 
Pavla Miklošková

Buďme vděčni, že v naší farnosti máme večery chval

V

eliké poděkování a pochvala patří
všem ostatním, kteří připravili a zrealizovali na první březnový pátek další Večer
chval a přispěli tak krásným zpěvem, modlitbami a hudebním doprovodem k důstojnému průběhu celého večera. Srdečné díky také všem, kteří zůstali po mši svaté,
aby se přidali ke chvále a klaněli se Bohu
před vystavenou Nejsvětější svátostí. Ti
všichni totiž pochopili, jakou úžasnou
a mysteriózní sílu skrývá pokorná chvála
Pána.
Chválíme-li, uznáváme Boží svrchovanost, chválami respektujeme vlastní sla-

bost a vyvyšujeme Boží sílu. Chvály nás
vnitřně léčí a zvyšují naši schopnost žít a
růst v lásce. Chválami vytváříme v našich
srdcích místo pro projevenou Boží vůli,
vždyť přece uctíváme Boha Otce, který nás
tak miloval, že poslal za nás zemřít svého
jediného Syna, abychom byli zachráněni
a měli místo v Boží rodině – a to si přece
zasluhuje naši vroucí lásku a klanění. A také chválu. Buďme vděčni, že už i v naší
farnosti máme večery chval, které ochotně
připravují někteří, zvláště mladí farníci.
Patří vám, naši milí, upřímné díky! 
Miloslava Zlatušková
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Ze života turistických oddílů mládeže
V pátek 3. 3. proběhl u nás ve farnosti
Večer chval. Sešla se nás spousta, jak
mladých, tak starších, a společně jsme
prožili pěkné chvíle při zpěvu chval.
 V sobotu po Chválách si děcka mohly
poměřit své síly při odpoledních Olympijských hrách. Soutěžily v devíti disciplínách
jako kalčo, kuželky, ping-pong, piškvorky,
nebo retro disciplíně „čára“, kterou zřejmě
ti starší z nás ještě pamatují. Sešlo se přes
40 dětí, malí i velcí a společně jsme si užili
hezké odpoledne. Mezi nejúspěšnější patřil Honza Čambala, Honza Staněk a bratři
Fabrikovi.
 O druhém březnovém víkendu vyrazili
kluci na turnaj ve florbalu ve Velkém Oře-

chově. Kluci potvrdili roli favoritů a přivezli
bronz, stříbro a starší tým přidal ještě zlatý
pohár pro vítěze turnaje. Gratulujeme! Viz
foto na této straně.
 Nezahálely ani holky ze skupinky Žabek, které vyrazily na víkendovku do nedalekých Vizovic. O tom, co podnikly a jak se
měly, si můžete přečíst v samostatném
příspěvku z akce.
 Během začátku postní doby se na webových stránkách u holek objevila postní
challenge (výzva). Tato výzva obsahuje
úkoly na každý den a spoustu z nás motivovala k tomu, udělat něco pro sebe, pro
své blízké nebo ostatní lidi. Pokud se
chcete připojit, výzvu s úkoly najdete na
stránkách www.tom1412.blog.cz. Ještě je
spousta času na plnění výzev.
 Žraloci navštívili během své víkendovky
větrný mlýn v Ruprechtově. Přestože jim
úplně počasí nevyšlo, výlet si užili, zvlášť
když během cesty luštili šifry všeho druhu.
 Poslední březnový víkend vyrazily na
víkendovku nejstarší holky ze Sluníček
a taky Myšky. Sluníčka se vydala až
k propasti Macocha a Myšky vyrazily do
Rychtářova na svou vůbec první víkendovku. O tom, jak se měly a co vše prožily, se
snad dozvíte v dalším čísle FOMu. 



Finanční sbírka na chybějící sousoší pro Velehrad

V

soutěži na nové sochy pro Velehrad, kterou v loňském roce vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Maticí velehradskou, byl vybrán návrh brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka. Výtvarné dílo, určené pro
pilíře lemující vstup do poutního areálu, ztvární odkaz sv. Cyrila a Metoděje. Sochy budou vytvořeny ve spolupráci s Kamenictvím Jan Leitgeb v Blansku.
Umělecké dílo, jehož rozpočet je vyčíslen na 688 500 Kč,
tvoří postavy z bílého kamene se svěšenýma rukama. Lze je
vnímat jako alegorii učenců. Hodnotící porota ocenila sochařsky
přesvědčivou stylizaci i to, že bílý pískovec vyniká na pozadí.
Rádi bychom Vás pozvali ke spoluúčasti na tomto díle formou finanční sbírky i modlitby za jeho zdar. Dary lze posílat na
účet Matice velehradské číslo 1419526399 / 0800 a použít přitom buď variabilní symbol 2017, nebo do zprávy pro příjemce
napsat slovo „sochy“. Za podporu a modlitby děkujeme. 
Z letáku Matice velehradské
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Žabí víkendovka ve Vizovicích se stezkou odvahy

D

ne 10. března se Žáby sešly na otrokovickém vlakovém nádraží. Spěšně
a natěšeně jsme se rozloučily s našimi
milovanými rodiči a postupně nasedaly do
vlaku. Když jsme dorazily do Vizovic, šly
jsme asi 12 minut k místu, kde jsme se
měly ubytovat a prožít super víkendovku.
Všechny jsme k „orlovně“ dorazily
v pořádku. V rychlosti jsme se vybalily
a šly nahoru na večeři. Pak jsme zahrály
nějaké hry a lehnout jsme si šly kolem 10.
až 11. hodiny večerní. Ale usnuly jsme asi
kolem půlnoci.
Ráno jsme se nasnídaly výbornýma
buchtama od maminek a pomalu se začaly
balit na výlet. Se zpěvem jsme vyrazily
směr Janova hora. Cestou jsme plnily úkoly, za které jsme dostávaly útržky tajné
zprávy, které jsme neměly ztrácet. A velké
překvapení... NIKDO JE NEZTRATIL!
Když jsme došly k zřícenině Janova
hradu, rozdělaly jsme si oheň. Některé
holky sbíraly dřevo, aby oheň nezhasl.
Ostatní, co mezitím nesbíraly, využívaly
atrakce, které tam byly k dispozici. Byla to
houpačka a lano, po kterém se chodí.
Opekly jsme si špekáček nebo chleba,
nacpaly do sebe trochu vitamínů, a šly
jsme dál. Se zpěvem jsme si to hrozně
užívaly. Utahané, ale šťastné jsme dorazily
na orlovnu.
Jak jsme si kapku odpočinuly, zahrály
jsme si super hry jako McDonald a další…
Využily jsme i hřiště za orlovnou, a to hlavně ke hře KOLOTOČ (jinak známá jako
„vracečka“). Byla to sice drsná hra, ale
nikdo neutrpěl vážné zranění. Potom jsme
šly hrát hru, kterou většina zná jako
„mimina.“ Byla to hrozná sranda.

Dostaly jsme za úkol nacvičit scénku
s tématem „Putování po pustém ostrově.“
Začaly jsme, ale mladší holky řekly, že se
jim to nelíbí. Tak jsme chvíli přemýšlely,
jak to udělat. Mezitím se šly mladší holky
najíst a po nich jsme se šly najíst my. Ony
zatím vymyslely scénku a když jsme se
vrátily, nabídly nám v ní roli kamenů kolem
ohniště a jiné podobné role. To jsme ale
odmítly, a proto jsme se domluvily, že si
mladší holky zahrají scénku samy. Večer
jsme doplnily ještě pár dalšími hrami a pak
šly do pokoje „spinkat“. Po chvíli ale přišly
vedoucí a řekly dvěma mladším holkám,
aby šly s nimi. A všem došlo, oč kráčí…
STEZKA ODVAHY!
Mladší holky mohly jít po dvou, ale
některé šly i samy. My starší jsme samy jít
musely. Bylo to dost děsivé, protože jsme
šly na hřbitov, kolem márnice a musely
jsme zjistit jméno na hrobě. Vedoucí ještě
večer nalepily do dveří od záchodu izolepu, abychom se do ní chytly jako mouchy,
ale to se jim moc nepodařilo, protože to
nestihly.
Další den nás vedoucí vzbudily s tím,
že se máme chystat do kostela. Všechny
jsme se teda převlékly, umyly, nasnídaly a
vyrazily. Po kostele jsme se balily domů,
uklízely a daly jsme si oběd. Poté jsme si
zahrály pár her, vedoucí nás odměnily
tyčinkou Mars a výbornými pralinkami
z místní čokoládovny. Potom proběhly
další hry a pak už jsme jen vyrazily na
vlakové nádraží, kde jsme čekaly asi 15
minut na vlak. Domů jsme se některé těšily, ale víkendovku jsme si užily. 
Kačka Jelínková, Anička Janotová,
Bětka Černošková, Danča Rafajová
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V. Arcidiecézní fórum mládeže Velehrad 2017

Z

účastnil jsem se 5. arcidiecézního setkání aktivní mládeže, které se konalo
na Velehradě v termínu 10.-12. února
a kterého se zúčastnil i arcibiskup Graubner. Já osobně jsem přijel až na sobotní
program, který se skládal ze spousty bloků
otázek. Skupinky byly po děkanátech
a náš zlínský děkanát pracoval společně
s děkanátem hradištským.

za ideál evangelia, který církev hlásá
a ze kterého neslevuje navzdory měnícím
se společenským trendům;
 za to, že učení církve je smysluplné,
udává směr i mantinely a je návodem na
plnohodnotný život.


V čem vidíme příležitosti ke změně:
 toužíme po tom, aby naše farnosti žily
jako společenství, která jsou otevřená,
táhnou za jeden provaz a mohou tak oslovovat i nevěřící;
 chceme být aktivní v životě farnosti,
a proto prosíme při spolupráci o větší důvěru kněží i farníků;
 uvítali bychom otevřené kostely, přístupné fary a možnost podílet se na činnosti
pastoračních rad;
 prosíme o autentický příklad života kněží
a jasná, výstižná kázání, která by nás povzbudila ve víře;
 v přípravě na biřmování považujeme za
důležité zaměřit se na budování osobního
vztahu s Bohem;
 byli bychom vděční, kdyby byla více
zohledňována naše jedinečnost v rozmanitosti přístupů při pořádání akcí pro nás
mladé.

Motto fóra: „Církev má mnoho co říci
mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.“ (sv. Jan Pavel II.,
Chistifideles laici 46)
S velkým nadšením jsem poslouchal,
jak to v ostatních farnostech a děkanátech
funguje nebo nefunguje, a velmi mě překvapilo, že v naší farnosti to funguje luxusně. Jak zapojením mladých i starších
do života farnosti, tak velkými možnostmi
využití spousty společenství, a také oceňuji schopnost spolupracovat s naším otcem
Josefem, který je vždy otevřen i pro nové
návrhy.
Věřte mi, všude to tak není a mnohé
farnosti se potýkají s nepochopením. Po
dopoledním bloku následovalo téma evangelizace a jak bychom se do ní mohli zapojit i my. A vznikly z toho podněty, které
jsme skoro celý večer dávali dohromady.
V neděli nás čekala už pouze mše svatá,
loučení a odjezd domů. Fórum dalo dohromady tyto závěry:

Jak konkrétně chceme přispět k oživení
života v našich farnostech, k hledání
cest a k hlásání evangelia:
 chceme se veřejně angažovat a využívat
svá obdarování pro dobro farnosti a společnosti;
 chceme být vnímavější k nevěřícím vrstevníkům a zpřístupnit jim naše akce;
 chceme hledat cestu zejména k žákům
2. stupně skrze vytváření společenství,
organizování víkendovek a volnočasových
aktivit, a to i novým způsobem;
 nabízíme farnosti zapojení do správy
webů, tvorby grafiky, vkládání ohlášek na
internet a šíření informací přes sociální
sítě;
 nabízíme zapojení mladých do příprav
na biřmování a prosíme o formační kurz
pro vedoucí biřmovanců. 
Karel Ondřich

Za co jsme vděčni:
 za přijetí a podporu, které se nám dostává ve společenství církve;
 za každé povzbuzení ze strany kněží
a zasvěcených osob;
 za rodiny, které nepodlehly genderové
ideologii, jsou tvořeny otcem, matkou
a dětmi a žijí autenticky svou víru;
 za všechny mladé, kteří se nasazují ve
službě druhým;
 za všechny, kteří se v naší arcidiecézi
věnují mladým lidem, za komunity, hnutí,
řehole, řády, instituty, centra pro mládež
a církevní školy;
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Charita sv. Anežky nás informuje
Postní almužna
Rádi bychom poděkovali těm z vás, kdo
jste se zapojili do sbírky Postní almužna,
která v těchto dnech vrcholí. O jejich výsledcích vás budeme informovat na našich
nástěnkách i na webových stránkách.

níku. I díky vám, kteří jej pro nás sbíráte a
nosíte do kostela, jsme od společnosti Metalšrot Tlumačov mohli získat částku 7 100 Kč.
S klienty Nového domova na skok do
přírody
V pátek 17. 2. jsme se vypravili s uživateli
Nového domova na výlet. Zasněženou
zimní krajinou a s ledem pod nohama jsme
vyrazili k poutnímu místu Svatá voda
u Malenovic. Cestu jsme si zpestřovali hraním her a povídáním. U Svaté vody jsme
se trochu občerstvili a posílili, něco málo
se o tomto místě dozvěděli a pokračovali
jsme dál směrem k malenovickému hradu.
Cestou nás zastihla velká chumelenice,
ale ani to nás neodradilo od dalších her
a povídání. Domů jsme se vydali sice unavení, ale spokojení a už se těšíme, až zase brzo někam vyrazíme. 
Jan Žalčík, pastorační asistent

Dary z nadačních fondů
Děkujeme Výboru dobré vůle (Nadace Olgy Havlové) za nadační příspěvek, díky
kterému jsme mohli nakoupit zdravotní pomůcky ve výši 50.000 Kč pro obyvatele
Charitního domova Otrokovice. Z nadace
společnosti ČEZ se zase podařilo získat
finanční podporu na obnovu dětského hřiště pro azylový dům pro rodiny s dětmi Nový
domov. Hřiště je nyní ve fázi příprav, otevření
je plánováno na červen 2017.
Sbírat hliník se vyplácí
V únoru bylo od nás odvezeno 710 kg hli-

Fašank 2017 aneb Jak bylo v domově veselo

P

ondělí 20. února. Náhodný návštěvník
domova by si na první pohled nevšiml
ničeho nezvyklého. Dokud by mu před očima neproběhla krásná Červená karkulka.
A za ní veselý klaun, barevná cikánka –
čarodějka a hlavně medvěd. Rozhodli jsme
se totiž oslavit masopust trochu dříve.
„Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
my všecko bereme, aj plané hrušky,…“
rozléhalo se tedy po druhé hodině odpoledne po chodbách a zejména v pokojích
obyvatel. I když náš masopustní průvod
nebyl velký, mnohé z nich potěšil.
A před třetí hodinou už se začali scházet lidé ve vyzdobené jídelně, aby si zabrali nejlepší místa. Na letošní fašankové
posezení jsme si totiž pozvali nové hudební duo, paní Zdráhalovou s harmonikou
a pana Juru, který přinesl snad nejtypičtější
masopustní nástroj – vozembouch. Všichni
jsme tedy napjatě čekali, jací budou.
A od prvních taktů bylo jasné, že se
volba vyplatila. Pan Jura si vmžiku s přehledem získal celý sál, paní byla milá a usměvavá, dohromady jim to krásně ladilo.

Volili hlavně živé, veselé písničky, občas
došlo i na nějakou táhlejší a pomalejší, ale
snad všechny jsme dobře znali. Zpívat
jsme tedy mohli s nimi.
A to opravdu do sytosti, oba hudebníci
totiž byli neúnavní. Písnička střídala písničku a když už náhodou ne, bavil pan Jura posluchače svými historkami a vtipy. Ti
si kromě toho mohli ještě pochutnat na
koblížku a dobré kávě, takže se po skončení programu rozcházeli spokojení a plní
dojmů. Už teď se těšíme na příště. 
Marie Málková, sociální pracovnice
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Z pastýřského listu arcibiskupa Jana
Dnešní názory na sexualitu jsou ve skutečnosti jen oživením starého pohledu na
svět. V pohanském Římě byla prostituce
velmi rozšířená a zhoubná homosexualita
byla běžná stejně jako zneužívání žen
a dětí. Tehdy ovšem otřásla světem křesťanská morálka. Obětavá láska, sexuální
čistota a manželská věrnost byly pro lidi
tehdejší doby něčím šokujícím. Tehdejší
křesťané se prostě nepřizpůsobili duchu
doby. Pochopili, že křesťanská morálka je
založena na Kristově čistotě a lásce, která
hledá dobro druhého a sebe staví do pozadí. Z jejich obětí vyrostla nová Evropa.

lečnost ztrácí naději na budoucnost. Kdo
jiný, když ne křesťané, by mohl dnešnímu
světu ukázat cestu?



Papež František nás vyzval, abychom
se učili žít ze svátosti manželství. Mnozí
snad i nevědomky touto svátostí pohrdají,
když žijí spolu bez svatby. Jako by tím Bohu říkali: „Nebudeme čekat, až nám dáš
právo na manželský život, my si ho vezmeme sami. Nestojíme o tvou pomoc a požehnání, my to zvládneme po svém.“ Nebo
prodají svou víru za peníze, o které by
uzavřením manželství přišli. Jiní oslaví
svatbu v kostele, ale žijí, jako by svátost
manželství byla záležitostí jen svatebního
dne. Papež si přeje, aby zkušenější manželské páry pomáhaly těm mladším. V některých farnostech už s tím máme dobrou
zkušenost. Rád bych, aby se tato služba
rozšířila do všech farností. Rád bych nabídl rodinné poradenství a různé kurzy, které
pomohou rozvíjet kvalitní manželský život,
a pomohou ve chvílích zkoušek. V každém
děkanátu už působí pobočka Centra pro ►


Dnešní svět vypadá jako neschopný budovat věrná manželství a šťastné rodiny.
Dospělí často vidí jen sebe a ne dobro dětí, když spolu žijí bez manželství, nebo se
rozvádějí a děti okrádají o zdravé rodinné
zázemí. Mnohé děti už neznají příklad věrné lásky, nemají představu zdravé rodiny
a neumějí překonávat krize vztahů, odpouštět a nově darovat důvěru, protože se
to nenaučily od svých rodičů. Taková spo
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Pokračování z předchozí strany

Právě dnes záleží na každém z nás.
Jestli se přizpůsobíme duchu doby a necháme se jím ovládnout, my sami přispějeme k zániku současné společnosti. Jestli
však najdeme odvahu lišit se od okolí, být
viditelným a srozumitelným znamením Božího království a vydávat svědectví Kristu,
ukážeme Evropě cestu k lepší budoucnosti. Evropa vyrostlá z křesťanských kořenů
bude mít budoucnost, když křesťané budou zdravou solí země a světlem světa.
Křesťanství se nemůže skrývat v soukromí. Křesťané mají zodpovědnost za společnost kdysi křesťanskou a musí se jako
zodpovědní chovat nejen v soukromém,
ale i v hospodářském a politickém životě.
Dar víry jsme dostali k tomu, abychom
mohli být užiteční. 


rodinu. Zajímejte se, prosím, o jejich nabídky
a pomozte jim jako jejich spolupracovníci.
Svobodní od světa i od sebe jsme
schopni hledat dobro druhých a být šťastní
z toho, že přispíváme ke štěstí jiných.
Svou morálku stavíme na pravidlech Božího království, a i když jsme někdy považováni za blázny, ukazujeme, že jsme našli
samu Boží moudrost, která pomáhá reálnému světu víc než zhoubné ideologie.
Jsme sice jen slabí lidé, ale ukazuje se na
nás Boží moc, když věříme v Kristovo vítězství. Osvědčili to i naši předkové, kteří si zachovali vnitřní svobodu i za tvrdých totalit
dvacátého století a pomohli je přemoci.


Arcibiskup vyzývá k účasti na Národním
pochodu pro život a rodinu v Praze

N

árodní pochod pro život a rodinu v
Praze 22. dubna 2017 má plnou podporu České biskupské konference i moji.
V situaci, kdy Ministerstvo sociálních věcí
předkládá Koncepci rodinné politiky, která
ruší ochranu rodiny postavené na trvalém
svazku muže a ženy a otevřené pro přijetí
dětí, považuji za potřebné, abychom manifestačně projevili svou podporu rodině.
Prosím duchovní správce, aby podpořili
účast svých farníků. Podrobné informace a
přihlašovací formulář je na adrese http://
pochodprozivot.cz.
Organizátorům pomůže včasné přihlášení účastníků. Prosíme, neodkládejte přihlášení. Velmi ulehčíte organizaci zvýhodněné vlakové dopravy, přípravu bezpečnostních kontrol na Pražském hradě i oběda na Klárově. Pokud by přihlášeným
např. onemocněly děti a nemohli nakonec
přijet, stačí napsat.
arcibiskup Jan

na počet cestujících. Pokud nabídku
upřednostníte, pomůžete nám snížit celkové náklady. Děti mladší 15 let jedou bezplatně. V Praze bude z nádraží zajištěna
doprava autobusy přímo na Pražský hrad.
PROGRAM
 10:00 Pražský hrad, katedrála
pontifikální mše svatá za nenarozené děti,
jejich rodiče a lékaře,
celebruje Dominik kardinál Duka, OP,
Bach-Collegium Praha
Louis Vierne: Messe Solennelle
 12:00 Klárov – park před stanicí metra
Malostranská
oběd pro všechny přihlášené, bezplatný
pro rodiny s dětmi,
Mantaban – jedinečná a soudržná hudební
směs,
Divadla Koňmo – pro malé i velké
Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava
– fotografická výstava
 14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy
závěrečný duchovní program na Václavském náměstí
 16:00 Zakončení

Předem přihlášeným rodinám s dětmi hradí oběd kardinál Dominik Duka. Pro ostatní
bude k dispozici za režijní náklady.
Zvláštní vlaky hradíme předem bez ohledu
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Osmisměrka pro děti

D

nes jsme v evangeliu slyšeli, jak Pán Ježíš zemřel na kříži. Právě kříž je symbolem jeho bolesti, ale také naší naděje. A neměli
bychom na něj zapomínat.
Každý z vás má určitě doma někde na zdi dřevěný křížek, ať už
s Pánem Ježíšem nebo bez něj. Víš, ale proč Vám ten křížek doma
visí? A víš, proč před každou modlitbou děláme na svém těle znamení kříže? Neboj, není to vůbec těžké a určitě už to víš! Je to právě
kvůli tomu, jak zemřel Pán Ježíš. Ten kříž nám připomíná, jak zemřel
a že zemřel pro nás. On zemřel, abychom se my už nemuseli ničeho
bát. A když máte křížek doma na zdi, znamená to, že na něj myslíte.
Vlastně mu tím děkujeme za to, co pro nás udělal.
Proto, až příště uvidíš nějaký kříž, ať už doma, v přírodě, v kostele nebo jej budeš
dělat před svou modlitbou, vzpomeň si, že se nemusíš ničeho bát a že Pánu Ježíši…
(dokončení najdeš v tajence)
AROGANTNÍ, BRZKÝ,
ČEKAT, DOCHÁZET,
DŮKAZ, FARÁŘ,
HLAVA, HLEDÁNÍ,
HORKÝ, HRDLO,
JAZYK, KABÁT,
KLÁST, KONVICE,
KRÁSA, MALBA,
ODPOR, OPERA,
ORCHIDEA, PATRO,
PEKAŘ, PIANO,
PILÁT, POMOC,
POSLOUCHAT,
PRAVDA, SCHODY,
SKŘÍŇ, SNÍST,
SRPEN, ÚTERÝ,
VOLNÝ
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