Farní občasník
Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích
Číslo 3, ročník XXVIII
Neděle 7. května 2017

Jsme přitažliví pro lidi kolem nás?

M

áte v rukou další číslo našeho časopisu. Je trochu
zvláštní, je plné článků o tom, jak žít v dnešním, převážně ateistickém světě, a o tom, jak můžeme lidi ve svém
okolí oslovit.
Toto téma se mne hluboce dotýká. Proč? Dětství, dospívání i první roky dospělosti jsem prožil jako nevěřící.
S křesťany jsem se poprvé vědomě setkal v devatenácti
letech, když jsem se seznámil se svou ženou. Pokřtěn
jsem byl až ve dvaceti šesti letech. Moje cesta do církve
tedy trvala sedm let.
Píšu o tom, co jsem sám zažil. Co mi pomáhalo na
Z obsahu čísla
cestě
k Bohu a také co mne sráželo zpátky. Tedy o tom,

Z listu k evangelizaci
jak nás katolíky lidé vně církve vnímají. Věřte, nebude to

Musíme upřímně chtít s tím snadné čtení.
něco udělat
– Pro většinovou společnost jsme nesrozumitelní. Našim

tradičním modlitbám, frázím, přímluvám, pobožnostem lidé
Někdy bych vzal do rukou
nemohou rozumět. Mám na mysli slova jako milost, Trojice
metlu
Boží, Beránek Boží, Eucharistie a mnoho dalších.

Ať naše víra není odpudivá
+ Daleko srozumitelnější jsou modlitby vlastními slovy,

Evangelizace na pracovišti dobře promyšlené promluvy a kvalitní hudba, klasická

i rytmická.
Evangelizace očima vyso– Působíme nepřístupně, přísně a příliš vážně. Většina
koškolaček
bohoslužeb se nese v této atmosféře. Není na nás vidět

Lidi upoutá chování křesťana radost, pokoj, nadšení. Jako by pro nás byla nedělní mše

jen splněnou povinností.
Návrat lidí do kostelů

Jak si tak sedím za katedrou + Jako sluneční paprsek naopak působí úsměv, otevřenost, přátelství. Na mé cestě k Bohu jsem se setkal s dob
Farní zprávy
rými, otevřenými lidmi i kněžími, u nichž jsem vnímal přije
tí. Dnes takovou atmosféru vnímám třeba v chlapském
Co pro mě znamená křest
společenství nebo na manželských setkáních.

Střípky z Arcidiecézka
– Zkusme si uvědomit, jak přistupujeme k pozdravení po
Ze života Tomíků
koje. Je to formální podání ruky bez hlubšího smyslu?
+ Nebo vědomě podávám ruku, dívám se do očí, ze srdce

Víkendovka Sluníček
přeji Boží pokoj, usměji se a vnímám druhého člověka?

Nový kříž u Samaritánu
Už tušíte, kam svými slovy mířím? Přeji Vám i sobě,

abychom se poctivě zamýšleli nad těmito tématy. A dovoliNoc kostelů se připravuje
li Pánu, aby nás mohl použít tak, jak On sám bude chtít. 

Doplňovačka pro děti
Petr Staněk
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Jak šířit víru – o tom dnes mluvíme
Z listu arcibiskupa k evangelizaci

Z

odpovědnost za diecézi neseme společně. Proto je třeba se společně dívat
na situaci a společně řešit problémy.
V kostelích ubylo lidí, ubylo biřmovanců
i seminaristů. Jestli se situace nezmění,
budeme po čase muset farnosti, které nejsou živé, sloučit s jinými, případně opustit
kostely.
V každé farnosti spolu s farářem nesou
spoluzodpovědnost zvláště farní rady
(pastorační i ekonomické). V každé farní
radě je třeba si položit několik otázek, na
které budeme hledat odpovědi.
Někde mají zkušenosti, někde zatím
jen nápady. Ty je třeba se pokusit realizovat. Zapojit se musí každá farnost, která
chce mít budoucnost.
– Co uděláme u nás, abychom byli přitažli-

ví jako místní církev a aby nás přibylo?
– Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím?
– Co musíme změnit, abychom měli co
nabídnout, kam pozvat, čím oslovit, aby se
jim u nás líbilo, aby je oslovila Boží přítomnost mezi námi?
– Máme v těchto oblastech nějaké zkušenosti? Jaké?
– Jak přispívají k životu farnosti řehole,
katolické spolky, hnutí, zbožná sdružení
a společenství? Jak s nimi můžeme rozvinout lepší spolupráci a více je zapojit?
– Jaké zkušenosti máme s lidovými misiemi, kurzy alfa, farními buňkami či jinými
pastoračními projekty?
– Co potřebujeme k oživení naší farnosti od
biskupa, či kurie a pastoračních center? 

My sami musíme upřímně chtít s tím něco dělat

O

tec arcibiskup nám pokládá těžké
(existenční) otázky a není na ně jednoduchá odpověď. Především musíme
upřímně chtít s tím něco dělat. Musíme si
také uvědomit, že sami se svými lidskými
silami na to nebudeme v žádném případě
stačit, protože nebudeme komunikovat jen
s lidmi „tohoto světa", ale také odrážet
útoky negativních sil, které nám v tom budou všemožně bránit.
Proto než začneme něco dělat, je potřeba především prosit Pána, ať nám dá
poznat skrze svého Ducha, co konkrétně
máme dělat, a moc prosit o Jeho pomoc
a ochranu. Úkol pro nás věřící je, abychom
Ho ukazovali především svým životem,
a až se nás někdo třeba zeptá, co chodíme do kostela dělat, abychom mu mohli
odpovědět, že tam chodíme především
učit se o Boží lásce, jak mít rád všechny
lidi, učit se všem odpouštět. My jsme někdy možná tím „jediným Kristem“, kterého
lidé mohou potkat, proto mějme zájem
jeden o druhého.
Jak ale máme radostně mluvit o Boží

lásce k nám a o smyslu života s Ním, když
se o tom dozvídáme někdy jen jednou za
týden v neděli, když jdeme na mši? To je
strašně málo, skoro nic. Jestli chci ze sebe
druhým něco nabídnout, tak to musím nejprve v sobě mít. Jednou z cest, jak to získávat, je např. sledování křesťanských
medií: rádia Proglas a televize Noe.
Každý všední den vysílá rádio Proglas
relaci rádia Vatikán ve 20.45 hod. s opakováním na druhý den v 8.45 hod s promluvou svatého otce Františka s jeho praktickými radami pro náš každodenní křesťanský život. Je to velká pomoc pro růst
našeho duchovního života a z toho můžeme hodně čerpat a pak i rozdávat dál.
Dále vidíme, že by bylo dobré více si
všímat lidí kolem sebe. Ty, se kterými se
blíže známe, radostně pozdravit, a za ty,
které uvidíme při mši svaté poprvé, se při
odchodu z kostela pomodlit. Máme-li ten
dar, můžeme je oslovit, navázat s nimi
i krátký rozhovor a pozvat je, aby přišli
zase. Zkrátka, projevit o ně zájem. 
Manželé Matějíčkovi
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Někdy bych taky nejradši vzal do rukou metlu

Z

náte ten příběh ze života sv. Jana Boska o začátku jeho díla? To bylo tak.
Jednou do jeho kostela ze zvědavosti zabloudil jeden hoch. Když si jej všiml kostelník, hned na něj zavolal, ať jde ministrovat.
„Neumím,“ řekl ustrašeně. „No tak, nedělej
drahoty a běž!“ nutil jej kostelník. Když znovu odmítl, kostelníka to dopálilo, vzal metlu
a hnal jej z kostela pryč. Don Bosko to uviděl, chlapce se vlídně zastal a hned se mu
začal věnovat. Nenásilným způsobem a s
úsměvem na tváři si s ním začal povídat. A
nejen to, pozval jej na nedělní mši a nabídl
mu, ať příště vezme s sebou i své kamarády. Tak začalo velké dílo tohoto světce.
I kolem nás mnohdy může někdo nesměle přešlapovat stejně jako ten hoch.
Kolikrát se stane, že se nás někdo z našeho okolí zeptá na něco z oblasti víry. Někdy jenom z narážky, mnohdy ale může

hrát roli i zvědavost. Jak v takových chvílích reagujeme? Většinou toho druhého
hned odsoudíme. Já sám jsem zažil několikrát různé popichování a nebylo to pro
mě vždycky jednoduché. Kolikrát jsem měl
pocit, že se mě dotyční jenom snaží zkoušet, kolik toho vydržím. Někdy jsem měl
chuť odehnat je stejně jako ten kostelník a
bylo to na mně i poznat. Postupem času
ale člověk zjistí, že daleko lepší je reagovat s úsměvem a nadhledem a ty druhé to
může nějak oslovit.
Don Bosko dostal jako malý kluk ve
snu jednu radu: „Přátele nezískáš bitím,
ale láskou.“ Z výše uvedeného příběhu je
vidět, že se mu to vyplatilo. V klukovi, kterého se tehdy před kostelníkem zastal,
vzbudil zvědavost a hlavně důvěru, a to je
to hlavní. Nebojme se být takoví i my. 
Jan Žalčík

Ať naše víra nikdy neodpuzuje jiné lidi

P

oslední dobou často slyšíme o výzvě
otce arcibiskupa o tom, abychom se
více zamýšleli nad evangelizací. Možná si
sami také kladete stejnou otázku: „Jak já
osobně můžu evangelizovat? Vždyť nemám schopnosti k tomu, abych lidem kolem
sebe vykládal/a o Bohu. Na to prostě nemám!”
Jsme křesťané. Křesťany jsme se ale
nestali jen tak sami od sebe. Víra je velkým Božím darem. A křesťany nemůžeme
být jen sami pro sebe. Nějakým způsobem
bychom měli do světa vykřičet, že Bůh miluje každého člověka, že s ním má dobré
úmysly a nabízí mu cestu k životu v plnosti.
Ježíš v evangeliu říká: „Vy jste světlo
světa a sůl země. Tak ať vaše světlo svítí
lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ Jinými slovy
nám Ježíš říká, že jsme pro tento svět
velmi potřební a že naše chování, naše
skutky, náš život mají být oslovující. A poté
se možná lidé začnou ptát. Bůh, kterému
záleží na celém světě, nás zve ke spolupráci.
Když někam přijdeme, nemusíme hned
říkat „já jsem katolík“ a „to děláte špatně“

nebo „takhle se to nesmí“, ale z našeho
jednání, mluvení, z našich postojů a názorů by po nějaké době mohlo být zřejmé, že
jsme něčím odlišní. A to by následně mohlo vést ostatní k otázkám: „jak to, že se
chováš jinak než většina, proč nemluvíš
jak ostatní, aha, nad tím jsem nepřemýšlel…“. Anebo k žádným otázkám nedojde,
ale jestliže se budou druzí v naší přítomnosti cítit příjemně, budou vědět, že se na
nás můžou spolehnout, že jsme poctiví,
pravdomluvní, upřímní, radostní…. potom
možná i oni někde ve svém nitru zatouží
být dobrými, jinými. Svým vlastním životem
můžeme evangelizovat a v tomto případě
ani nevíme, kde všude jsme zapůsobili. To
ví jen Bůh.
Myslíme si, že evangelizace spočívá
v radostném životě s Ježíšem a v životě
s odvahou o Něm s jinými mluvit, pokud se k
tomu naskytne příležitost. A v Bibli najdeme
spoustu návodů, jak žít, jak jednat s druhými,
jak ukázat, že jsme jiní – např. Lukáš 6, 3142, 1. Petrův 3, 8-11 nebo Římanům 12, 621. A na závěr, jak říká náš dobrý přítel:
„Hlavně ať naše víra není odpudivá!“ 
Marta a Pavel Rafajovi
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Je možná evangelizace na pracovišti?

R

ád bych se dnes s Vámi podělil o svůj
pohled pracujícího člověka, nechci
hned plýtvat slovem křesťana, ale budiž,
na situaci v mém pracovním prostředí. Jde
o jakýsi vztahový vývoj, který stále trvá a
jenž je čas od času lemován dnes už spíše
soukromými rozhovory, ale také otevřenými diskuzemi, při kterých jsem si mnohokrát ověřil, že s blbostí nejde bojovat. Naštěstí těch beznadějných výstupů nebylo
mnoho.
Představte si prosím otevřenou kancelář a v ní patnáct chlapů různého věku. Rádio, které hraje stále dokola týdny a měsíce stejné hity, a mezi těmito hity jsou vysílány různé reportáže. Snad proto, aby člověk z toho rádia nadobro nezblbnul. Tyto
reportáže jsou pak patřičně peprně komentovány osazenstvem toho kanclu. Pravidelné komentáře a tím i začátek případných
diskuzí si dává za úkol začít zejména několik vyhlášených jedinců, kteří přeci dobře
vědí...
„Zajímavé“ pocity jsem zažíval třeba při
poslechu reportáží s tématy církevní restituce, usvědčený a odsouzený kněz pedofil,
nebo o rozkrývání podivných finančních
transakcí vatikánské banky a podobně…
Moji spolupracovníci už z dřívějška vědí,
že i přes všechny ty průsery, které církev
kdy měla, se k ní jako k té nechvalně známé partě hlásím. Tady je pak každá
„evangelizační“ rada drahá.
Nemám a nikdy jsem neměl problém
na tyto diskuze reagovat, pokud jsem přímo dotázán, ale člověk se pak pohybuje
po velmi tenkém ledě a musí bedlivě zvažovat každé slovo. U nás v práci totiž platí
víc než jinde, že cokoliv řekneš, může být
a bude použito proti tobě. Lze tak lehce
spadnout do škatulky ujetého katolíka a to
ve finále neprospěje žádné straně.
Důležitou roli hraje také fakt, s jakým
typem diskutéra se člověk pouští do křížku. Pokud je to typický vysměváček, kterému není nic svaté, je skoro zbytečné se
nějak moc namáhat a zpravidla postačí připravená fráze typu: „Jsem připraven na solidní diskuzi, tak pokud máš zájem.“ Z nor-

málního rozhovoru pak pochopitelně nic
není.
O to vzácnější zážitek mívám s kolegou, který se ptá z opravdového zájmu nebo je rád za jiný náhled na věc a potřebuje
si ověřit, co já na to. Přestože si pak zřejmě ponecháváme v klidu a míru každý tu
svou pravdu, nedají se tyto dva typy lidí
srovnat.
V poslední době slýchám častěji než
dříve stesky některých našich duchovních
pastýřů, jako že je v kostelích stále méně
lidí, lidé ve farnosti by se měli více zapojovat do jejího života, o kolik méně máme
svateb a křtů, že bychom měli více šířit
evangelium… Všichni lidé, kteří to s životem ve farnosti a potažmo i v církvi myslí
doopravdy, si zákonitě musí položit otázku:
Proč?
Proč je církev pro okolí méně přitažlivá? Dokáže ještě zprostředkovat a dát ty
správné odpovědi? Umí je přetlumočit do
jazyka dnešního moderního člověka? Jaký
má celé toto naše snažení vůbec smysl,
když odezva je někdy nulová? Proč jsou
lidé, kteří se neúnavně zapojují do všeho,
co jim ve farnosti dává smysl? Všimne si
už konečně někdo, že nelze jen dávat, ale
je nutné i někde čerpat? Neprodukuje církev tím, že tyto skutečnosti ignoruje, vyhořelé mladé lidi, kteří se pak raději buď
stáhnou, nebo zapojí tam, kde cítí přijetí?
Tyto a mnohé další otázky si už jistě
položil mnohokrát každý z nás. Odpovědi,
to je problém... Svět, ve kterém máme jako
křesťané obstát, na nás klade obrovské
nároky, ať už v zaměstnání, v rodině, či
v běžném životě, a při těchto všech různých tlacích a rychlosti žití bychom měli
stíhat neúnavně evangelizovat, to znamená seznamovat s vírou a evangeliem své
okolí. Myšlenka dobrá, ale...
S přibývajícím věkem si znovu ověřuji
stále platné pravidlo, že s nápravou světa
a vlastně čehokoliv, tedy i s onou evangelizací, musí člověk začít sám u sebe. Možná
pro začátek není nutné mít tak vysoké cíle.
Snaha o to být dobrý a laskavý člověk, který bez dlouhých řečí pomůže, jistě není
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Evangelizace očima vysokoškolaček
Evangelizaci beru jako každodenní zásadní úkol v mém životě. Není důležité dělat velké věci, ale malé skutky, kterými
můžu ostatní přiblížit k Bohu.
Část mé rodiny je nevěřící, proto jsou
otázky víry často na mě kladeny. Neznám
celý katechismus, nepřečetla jsem celou
Bibli a mnohdy nevím, jak odpovědět, ale
spoléhám se na Ducha svatého, který mi
sám je inspirací. Doufám, že svým životem, chováním k druhým lidem, dobrými
skutky svědčím o Boží lásce. Jsem přesvědčena, že ten, kdo nachází Boha, nachází Ho i pro ostatní. (Hanča)

Jaký je můj přístup k evangelizaci? Úkolem každého křesťana je přinášet dobrou
zprávu okolnímu světu. A to jak lidem
„neznalým“, tak lidem věřícím. Ale tak, jak
každičký člověk je jiný, tak každý by měl
přinášet evangelium světu svým způsobem.
Inspiruje mě k tomu sv. Pavel v listě Římanům (12, 4-8): „Jako je v jednom těle
mnoho údů a nemají všechny stejný úkol,
tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo
v Kristu a jeden druhému sloužíme jako
jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle
milosti, která byla dána každému z nás:
Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá
v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať
slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo
rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele,
ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.“
Abych závěrem shrnula, co jsem chtěla
říci – podle mne neexistuje jednotný návod, jak evangelizovat. Naopak, každý by
měl hledat tu svou vlastní cestu. Ale pozor,
všechno by se to mělo dít s láskou a s pohledem na Pána. (Katka) 





Měla jsem možnost strávit měsíc na salesiánském středisku v Anglii a to bylo pro
mě velmi silné. Přístup dobrovolníků k dospívajícím byl pro mě inspirativní – „be
a present“ (být dárkem pro druhé) ve mně
rezonuje ještě nyní. Mohla jsem být svědkem krásných okamžiků a dokonce jejich
součástí. Největším svědectvím pro mě
bylo vidět mladé salesiánské dobrovolníky
otevřené druhým, prožívat s nimi každou
chvíli a být blízko Bohu. (Monča)


Dokončení článku z předchozí strany

marná. Dobrých lidí znám spoustu i mezi
nevěřícími a občas se i stydím za to, o kolik jsou v různých směrech lepší než já.
Věřím, že tato tolik skloňovaná evangelizace, která se od nás očekává, může být další nástavbou dobrých vztahů a to nejenom
na pracovišti. Navíc, jak jsem již zmínil výše, je jí potřeba přinášet normálním a srozumitelným způsobem. Je nemoudré cokoliv vnucovat a o víře to jistě platí dvojnásob.
Takže, zeptáš-li se, odpovím, neptáš
se, pak o tom nechceš mluvit. Odpovím,
pokud budu o daném tématu něco kloudného vědět. V oblasti teologických pravd
mám totiž hodně velké rezervy a obecně
raději čerpám spíše ze života. Nejdůležitější a zároveň nejvýmluvnější je přece příklad. Vždyť strom se pozná po ovoci. Nemluvím pochopitelně o sobě, ale obecně.

Jsem pevně přesvědčen, jak už jsem
párkrát naznačoval, že křesťan by měl být
v první řadě normální a obecně oblíbený,
což nebývá pravidlem. Pokud se však tyto
dvě vlastnosti sejdou, může to být záruka
toho, že se lidé dřív či později mohou začít
zajímat o to, proč se chováme v tom dobrém jinak, lépe, než většinová společnost.
Naopak, různé naše ujetosti v oblasti
víry působí na naše nevěřící okolí spíše
provokačně až odpudivě. Kdybych se měl
coby hledající při setkání s takovými lidmi
rozhodovat kudy dál, asi bych si musel odpovědět, že jistě jinudy. Vždyť je tolik nabídek…
Rozloučil bych se pro tuto chvíli mou oblíbenou modlitbou: Rač nás, Pane, při zdravém rozumu zachovati. Tak zase někdy. 
Josef Honzík
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Lidi upoutá hlavně chování křesťana

E

vangelizace na pracovišti je velmi těžká, tak jako všude mezi nevěřícími.
Především tam o Ježíši a jeho lásce máme
svědčit svým životem, svým jednáním,
postoji, věrností Pánu i v maličkostech,
především nelhát, nekrást i maličkosti,
spravedlivě konat, protože lidi upoutá hlavně chování křesťana. Je smutné, když
někdo oprávněně řekne: „Jak se tak může
chovat křesťan?“ A naopak radostné je
slyšet: „Tak si křesťana představuji, takový
by měl být“.
Je těžké někdy jít proti proudu stejných
názorů třeba na potrat či eutanazii, je těžké někdy hájit církev, ale právě tam bychom měli vyslovit svůj pevný postoj a svůj
názor a pevně stát na straně církve.
A nebát se přiznat, že jsem věřící, ani ve
chvíli, kdy je to nejméně vhodné, ale kdy
situace si vyžaduje nebát se přiznat ke
Kristu a jeho učení. V tomhle mi pomáhalo,
když jsem si vzpomněla na citát z bible:
„Ke každému, kdo se ke mně přizná před
lidmi, já se k němu přiznám před Nebeským Otcem v nebi.“ (Mat. 10,32)
V době hluboké totality to však nebylo
tak jednoduché a člověk třeba nechtěl přijít
o místo, kdyby se k víře hlásil. Stalo se mi,
že mě jako zástupce vedoucího na pracovišti začali velmi rázně přemlouvat, abych
vstoupila do KSČ, že jsem jediná z THP,
která není ve straně, a že pro mou funkci
je to nezbytně nutné. Začala jsem se vymlouvat, že mám velkou rodinu a na
schůze nemám čas. Na schůzích vedoucích pracovníků jsem vytáhla hrdě řetízek
s křížkem zpod pláště, když se tam přednášející soudruh vychloubal, jak se doma
s dětmi vypořádal s otázkou náboženství.
Nicméně jsem se tak dlouho vymlouvala, proč tam nechci, až se mě můj vedoucí
spolu s předsedou KSČ rázně zeptali:
„Věříte v Boha?“ Má odpověď zněla také
rázně a jasně ANO. A od té doby jsem
měla s nepříjemným nátlakem vstupu do
KSČ pokoj. To kdybych věděla, tak bych to
řekla hned a sama od sebe. Vyhrožovali
mně, že budu jednou litovat. A já byla

šťastná a přemýšlela jsem, že bych spíš
litovala, kdybych tam vstoupila.
To, že dříve člověk riskoval, že ztratí
práci, když nevstoupí do KSČ, je dávno
pryč, ale za svou víru musí bojovat stále,
i na pracovišti. Mám zkušenosti, že lidé
mnohdy hledají, zabývají se ezoterikou
a jinými okultními praktikami, tak proč jim
nenabídnout Krista.
A tak jsem se snažila využít každou
příležitost mluvit o Bohu. Jsou lidé, kteří
mají povědomí o Bohu, protože byli pokřtěni, nebo dokonce biřmováni, a vzpomínají
na to. Uchopme to a nabídněme jim cestu
k Ježíši, cestu k Bohu. Mnohdy jsem však
byla nepochopena a bylo lepší raději mlčet, než aby se spustila lavina pomluv
a nenávisti k církvi a kněžím.
Kdysi dávno chtěl jít se mnou jeden
spolupracovník do kostela, což mi tehdy
moc vhod nebylo, ale zakázat mu cestu do
kostela, no to přece nešlo. Nezapomenu,
jak tu adoraci skutečně naplno prožíval,
zpíval a modlil se. Jiná spolupracovnice
nakonec šla po 40 letech k sv. přijímání,
když jsem ji trochu povzbuzovala na cestě
za Pánem.
A s další spolupracovnicí se dodnes
přátelíme. Do kostela tehdy nechodila, ale
vyprávěla jsem jí o všech duchovních akcích, které jsem navštívila. Ji to zajímalo,
ptala se vždy, kam pojedu příště, vyprávěli
jsme si o všem, o našich běžných starostech i radostech. Je to už hodně dávno
a jaké bylo moje potěšení, když jsem se s ní
potkala na pouti na Sv. Hostýně a když mi
vyprávěla, že ve své obci chodí do kostela
a že ho chodí i uklízet.
Rozhodně to není moje zásluha, ale
náš dobrý Bůh toto koná v našich životech
i v životech těch, které nám posílá do cesty. My nevíme, kdy možná semínko víry,
které nevědomky zaséváme, bude jednou
klíčit a růst. Možná budeme i nepochopeni
a posmíváni, ale vzpomeňme si na slova
Písma svatého a buďme blázny pro Krista
a šiřme jeho lásku. 
Miloslava Zlatušková
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Návrat lidí do kostelů v 25 bodech
1. Především počítat s předsudky, ba
s nepřátelstvím vůči Církvi.
2. Církev nesmí čekat, že lidé přijdou
sami, ale musí jít za lidmi.
3. Nemůžeme ale začít tím, že budeme
lidi přesvědčovat o Boží existenci a o tom,
aby chodili do kostela.
4. Předpokladem je láska – lidé musí poznat, že Bůh miluje všechny lidi bez rozdílu
rasy i náboženství a že my katolíci milujeme i ty, kdo v Boha nevěří.
5. Nestavět se do role kazatelů, ale přistupovat k lidem s pokorou a úctou.
6. Naslouchat lidem – jejich starostem,
touhám, obavám, strachům.
7. Lidé dnes většinou nevěří nikoli proto,
že a priori odmítají duchovní rozměr skutečnosti, ale především proto, že neměli
možnost Boha poznat – nikdo jim totiž o
Bohu srozumitelným jazykem nic neřekl.
Naopak naslouchají různým exotickým
směrům, které za nimi přicházejí.
8. Umět odpovědět na otázku, proč věřím.
9. Proto se musíme naučit o záležitostech
víry a Církve mluvit srozumitelným a hlavně moderním jazykem.
10. Počítat přitom s tím, že úroveň vzdělání
a rozhledu dnešních lidí je na daleko vyšší
úrovni, než byla za časů našich babiček
a prababiček.
11. Dávat najevo, že Církev veřejně stojí
na straně všech lidí bez rozdílu (viz kardinál Tomášek) a hájí jejich zájmy bez jakéhokoli politického pozadí.
12. Musíme lidi přesvědčit, že jsme ochotni
a hlavně schopni něco užitečného pro ně
udělat.
13. Zaměřit se především na to, co lidem
chybí a co hledají u různých exotických
církví a učení, a ukazovat jim, že odpovědi
na jejich otázky a zmatky daleko přehledněji a srozumitelněji dá evropská křesťanská tradice.
14. Zaměřit se na konkrétní starosti a problémy lidí – rodinné záležitosti, poměry ve
školství, v podnicích, šikana ve škole a
v zaměstnání, problémy osamělých matek
(spolupráce s Hnutím pro život), problémy
seniorů (spolupráce s Charitou), apod.

15. Neopomíjet ve společnosti panující
obavy, které v současné době přerůstají ve
strach – o bezpečnost, strach z imigrace,
především strach z islámu a ze ztráty evropské identity.
16. Ptát se lidí připravujících se na křest,
co je k touze po Bohu a po křtu inspirovalo
a přivedlo – z takových odpovědí by se
mohlo také vycházet při hledání způsobů,
jak se přiblížit lidem.
17. Nebát se zvát lidi na individuální setkání s farářem a zkušenými farníky (nejraději
mimo kostel), ptát se na jejich starosti
a nabízet řešení.
18. Nebát se také zvát lidi na společná
(občanská) setkání se zajímavými tématy,
nejlépe mimo kostel, a využívat osvědčených modelů politických stran – spolupráce
s lidovci.
19. Pokusit se najít také cestu do škol – viz
body 7 a 8.
20. Církev, ale i farnosti by měly najít způsoby, jak oslovovat představitele státu,
krajů, měst a obcí ohledně problémů
a starostí lidí, a chtít po nich konkrétní
řešení, ev. řešení přímo nabízet.
21. Hledat lepší a častější přístup také do
celostátního tisku, rozhlasu i TV, ale také
do krajských redakcí deníků a do místních
periodik.
22. Lidem musíme umožnit, aby pochopili,
že víra v Boha neznamená upsat se nějaké asketické sektě, odtrhnout se od světa
a od jiných lidí, ale že Bůh naopak znamená život, radost, i smysl pro humor.
23. A v neposlední řadě musíme nekompromisně hájit nenarozený život a vysvětlovat, proč jej hájíme, a pomáhat ženám a
rodinám, které se octnou při nechtěném
těhotenství v problémech – ať už sociálních či psychologických.
24. Zároveň musíme být připraveni na
choulostivé otázky – o sexu v manželství
i mimo manželství, o homosexualitě, antikoncepci, soužití nesezdaných, sezdaných
na úřadě apod.
25. Hledat a akcentovat to, co nás sbližuje,
nikoli to, co nás rozděluje. 
Albert Černý
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Jak si tak sedím za katedrou…

J

ak si tak sedím za katedrou, pokládám
si někdy otázku, zda a jakým způsobem mohu i já vnášet ducha víry mezi ty,
se kterými se denně na svém pracovišti
setkávám. S ohledem na mou profesi učitelky na základní škole se to ode mne
snad i trochu očekává. Jedno staré úsloví
praví, že pan farář a učitel mají vždycky
pravdu. Dnes už se nad tím spíš pousměji,
ale určitý podíl odpovědnosti za formování
té mladší generace přece jenom nesu.
Na naší trávnické škole působí 38členný učitelský sbor a v něm jsem pouze já
jediná věřící. Nikdy jsem to nepociťovala
jako nevýhodu. Někdy se mi stane, že mě
kolegové osloví kvůli nejasnostem ohledně
liturgie (otázky typu: Jak to vlastně s tím
popelcem myslíte? Proč ten půst trvá 40
dní? apod.), jindy zase já „evangelizuji“
svoji zarytě ateistickou kolegyni např. tím,
že ji prosím, aby si přečetla kousek FOMu
a pomohla mi s korekturou případné nejasnosti. To se pak vedou debaty! S kým však
přicházím do kontaktu nejčastěji, jsou moji
náctiletí žáci. Kromě milované češtiny vyučuji předmět nazvaný Výchova k občanství, což si asi většina z nás spojuje s dřívější občanskou naukou. V něm mám
možnost jisté formace dětí, a to nejen
vzdělávací, ale i mravně výchovné. Sna-

žím se, aby hodnoty, jako jsou rodina, láska, solidarita či vzájemná pomoc, tedy
obecné křesťanské zásady, byly vštěpovány i těm, kterým je jejich nejbližší výchovou
ani osobním příkladem nepředávají. Jestli
se mi to daří, nevím, mnohdy jsem i já
v úzkých.
Jak tedy iniciovat zájem o víru a křesťanství? Lidé obecně nemají rádi, když je
někdo do něčeho tlačí nebo jim něco vnucuje. Přesvědčí je spíše osobní zkušenost,
osobní zážitek. Nedávno mi jedna žákyně
vyprávěla, že by chtěla zajít do kostela, ale
že ji tam nikdo z rodiny nikdy nevzal. Hned
mi blesklo hlavou, že taková Noc kostelů je
úžasná příležitost, jak jít těmto lidem tak
trochu naproti. Stejnou radost jsem zažila,
když mě po vánoční mši zastavili dva deváťáci se slovy: „Paní učitelko, jak jste
hrála v kostele na tu kytaru a jak jste zpívali, to bylo skvělé, my přijdeme zase.“
Nejsou právě toto ony pomyslné evangelizační střípky? A v této souvislosti mě napadla ještě jedna myšlenka. V jedné rytmické písni zpíváme: „Poznají nás po lásce, křesťany…“. Tak si kolikrát říkám, že
by tam spíš mělo zaznít: Měli by nás, křesťany, poznat po lásce. A k tomu si vyprošujme pomoc shůry. 
Martina Fabriková

Turistické závody u nás v Otrokovicích

P

rvní dubnovou sobotu jsme se sešli u
skautské klubovny na Baťově. Čekaly
nás turistické závody – Mistrovství Zlínského kraje. Letos jsme se ujali role pořadatelů. Ještě než samotné závody začaly, čekala nás spousta práce. Připravit trať, najít
a oslovit řadu dobrovolníků na jednotlivá
stanoviště, postarat se o závodníky
z jiných oddílů, sestavit startovní listinu,
zajistit a nachystat vše potřebné. Po zahájení následoval přesun na start do prostor
za Moravní lávkou a závody mohly začít.
Počasí nám přálo, sluníčko krásně hřálo.
Žlutavský kopec prověřil síly všech více

než šedesáti závodníků.
A jak se vedlo těm našim? Dvě zlaté
zásluhou Martina Janečka a Daníka Janoty s maminkou, pět stříbrných (Marek Vacl,
Patrik Matula, Honza Čambala, Lexa
Lӧrincz, Anička Lӧrinczová) a jedna bronzová (Danča Rafajová), to není vůbec
špatná bilance. V květnu nás čeká účast
na Českém poháru, držte nám palce.
A na závěr bych chtěl moc poděkovat
těm, kdo nám s organizací závodů jakkoliv
pomáhali, protože bez vás by to nešlo.
Děkujeme! 
Jan Žalčík
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Umíme se dívat Božím zrakem?
D

nešní první čtení a evangelium mají
Když se díváme na druhého člověka
společné téma, které se týká schoppřirozeným lidským pohledem, vidíme, zda
nosti vidět. Asi každému se někdy přihodí
je nám sympatický nebo protivný, zda pro
zkušenost, že pro jednu věc, na kterou se
nás může něco znamenat, nebo nám je
zaměří, nevidí jinou. Když prostě něco
lhostejný, jaké má chyby nebo v čem je
příliš upoutá naši pozornost, snadno předobrý. Božím pohledem ale můžeme vidět,
hlédneme jiné věci.
co ten člověk potřebuje pro rozvíjení dobTo ale platí i o našem vnitřním duchovrého života a jestli my sami mu v tom můním zraku. Jako přížeme prospět. Boží
klad ze Starého záko- Z promluvy 4. neděle postní
pohled nás učí, jak
na si můžeme vzít
v druhých podněcovat
proroka Samuela, který je Bohem poslán,
víru, naději a lásku.
aby v Betlémě mezi Jesseovými syny vyTo samozřejmě potřebujeme vidět
bral toho, kdo se má v Izraeli stát králem.
nejdřív u nás samotných. Takovéto uzdraToho měl na znamení vyvolení pomazat
vení našeho zraku se může týkat řady
vzácným olejem.
věcí. Někdo třeba upře svoji pozornost
Samuel by už chtěl na krále pomazat
hlavně na to, jaké potřebuje jeho rodina
Eliaba, jehož vzhled se mu nejvíce zamateriální zázemí a přehlídne, co vyžadují
mlouval. Ten totiž v tu chvíli nejvíc upoutal
osobní vztahy. Další se každý den pečlivě
jeho pozornost. A tady Hospodin Samuela
věnuje svému vzhledu a tomu, jak vypadá
napomíná, aby nehleděl na statnou postana veřejnosti, jenže Boha víc zajímá, co je
vu. Je třeba vidět druhého člověka tak, jak
v jeho nitru.
se na nás dívá Bůh, který hledí na srdce.
Naši pozornost poutá taky záplava
Pod vlivem Božího pohledu nakonec Satisku, reklam a časopisů. Dokážeme si
muel nevybral žádného ze sedmi synů,
přitom všimnout časopisů, které máme
které mu Jesse ukázal. Ten pak musel
k dispozici zde v kostele, které tu zůstávají
poslat pro posledního syna, se kterým
kolikrát nevyužité? V televizi jsou desítky
vůbec nepočítal a nechal ho klidně pást
nebo i stovky televizních kanálů. Podaří se
stáda. Teprve tohoto syna Davida pak
nám zavadit taky o ten jeden, který nabízí
Samuel pomazal na krále.
také křesťanské pořady?
Pod dojmem tohoto příkladu se můžeMáme-li si jako křesťané v dnešním
me ptát, jak to je s naším duchovním zrasvětě uchovat pohled víry, nutně se budekem? Jak se nám daří dívat se na svět
me dostávat do konfliktu s větší částí souBožíma očima? Každopádně je to něco,
časné společnosti. Takový tlak ale mimo
čemu je dobré se učit. Je dobré dávat si
jiné prověří, nakolik je náš pohled víry na
pozor na to, co někdy poutá naši pozorsvět už dost vyzrálý. Nakolik je už Ježíšem
nost tak, že jiné důležité věci přestáváme
uzdravený a proměněný. 
vidět. V tomto směru kolikrát potřebujeme
O. Josef Zelinka
uzdravení zraku podobně, jako tomu bylo,
když Ježíš uzdravil slepého člověka.
Zkusme se vžít do situace toho slepce.
On možná ani nevěděl, co to znamená
vidět, protože byl od narození slepý. Pouze věděl, že mu oproti ostatním schází
něco důležitého, co umožňuje vnímat svět
i jinak než hmatem a sluchem. Podobné to
je, když člověku chybí Boží pohled na život
a na svět kolem nás.
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Přehled farních zpráv
Z jednání pastorační rady ze dne 24. 4. 2017
Pastorační rada dlouze diskutovala o
názorech farníků k oslavě Těla a Krve Páně. Názory mezi farníky jsou rozdílné. Po
zvážení všech pro a proti se rada usnesla,
že letos uskutečníme průvod při slavnosti
Těla a krve Páně. Průvod vyjde z farního
kostela ke kříži na Hložkově ulici. Slavnost proběhne v neděli 18. 6. od 9:30. Pořad nedělních mší bude pozměněn.
 O. Josef představil členům rady výstupy
a náměty z diskuzí mezi farníky k otázkám otce arcibiskupa. Pastorační rada podrobně prošla náměty a zamýšlela se nad
jejich reálností a proveditelností.
 Během května budou pravidelně probí

hat májové pobožnosti. Ve farním kostele
budou každý den od 18:00. V Kvítkovicích
každý den od 18:30.
 Během Noci kostelů proběhne prezentace kurzu Alfa. Pro Noc kostelů je potřeba zajistit službu průvodců a uspořádat
s nimi poradu.
 Koncert Žesťové harmonie byl z původního termínu přeložen. Koncert se uskuteční při příležitosti příští oslavy svátku sv.
Vojtěcha.
 Byl probrán stav řešení technických záležitostí: nový koberec do presbytáře,
oprava chodníku podél hřiště u kostela,
nátěr oken.

Byla jsem pokřtěná. Co to pro mě znamená?

O

letošních Velikonocích byl v naší farnosti pokřtěn větší počet dětí školního věku a dospělých. Byla mezi nimi i Erika Veselá, která v rozhovoru objasňuje,
proč se rozhodla nechat se pokřtít a co
pro ni křest znamená.
Proč jste se rozhodla nechat se pokřtít,
co bylo k tomu hlavním impulsem?
Pocházím z tradiční křesťanské rodiny.
Okolnosti nebyly nakloněny k tomu, abych
byla pokřtěna již v dětství. Vždy jsem
v Boha věřila. Cítila jsem potřebu být mu
blíž. Jsem ráda, že jsem udělala ten velký
krok a požádala otce Josefa o přijetí svátosti křtu pro sebe a mé dvě děti.

želovi, který nás po celou dobu přípravy
podporoval.
Cítíte ve svém životě nějakou změnu?
Změna v mém životě určitě nastala. Cítím
vnitřní klid a pokoj, mám otevřené srdce.
Vnímám větší odpovědnost za svůj budoucí život. Vše je pro mě novým začátkem. Chci žít tak, aby měl Bůh ze mě
i z celé mé rodiny radost. 
Rozhovor připravil Pavel Ludvík

Křty, svatby a pohřby za poslední
období
Křty malých dětí:
Michael John Matuš, Dominik Jan Langpaul, Adam David Gwizdowski
Křty dětí školního věku:
Robert Josef Langpaul, Helena Horňáková, Michal Veselý, Alexandr Alvar Kučeřík
Křty dospělých:
Miloslava Anna Langpaulová, Erika Anežka Veselá, Radek Serapion Kučeřík
Poslední rozloučení:
Mária Šarköziová, Anežka Navrátilová

Co na vás nejvíc zapůsobilo během přípravy na křest a během vlastního křtu?
Samotná příprava byla vždy v příjemné
atmosféře, nejen díky vedení otce Josefa,
ale i všech, kteří se se mnou připravovali.
Při samotném křtu na mě silně působila
Boží blízkost, přítomnost mých dětí, které
stály vedle mě. Byl to velký a silný zážitek. Velké poděkování patří mému man10

Zprávy z farnosti
Střípky z Arcidiecézního setkání mládeže ve Zlíně

A

rcidiecézního setkání mládeže ve Zlíně, které proběhlo 1. dubna 2017, se
zúčastnila i malá skupinka zástupců naší
mládeže. Přinášíme zážitky některých
z nich.

náměstí přišlo i mnoho dalších a určitě nikdo nelitoval, neboť muzikál „Až na smrt“
byl parádně zpracovaný! Ovšem arcidiecézní setkání bylo jen malou ochutnávkou toho, na co se můžete těšit na celostátním setkání, které bude letos v létě
v Olomouci, takže všem doporučuji! 
Pavla Janečková

Na Arcidiecézko jsem se moc těšila.
Znamená to pro mě příležitost k setkání
s kamarády z jiných děkanátů, k povzbuzení ve víře a v neposlední řadě také nové
zážitky s děckama z naší farnosti. Většina
programu se odehrávala na Střední průmyslové škole ve Zlíně. Otec arcibiskup
měl připravenou velice hezkou katechezi,
která navazovala na poselství papeže
Františka. Motto bylo: „Veliké věci mi učinil
ten, který je mocný“ (Lk 1,49). Nemáme se
bát být aktivní a následovat Mariin příklad.
Společně jsme prožili mši svatou a jako
dáreček na památku jsme dostali náramek
se slovy: Neboj se říct ANO! Otec arcibiskup měl na nás dokonce konkrétní prosbu,
a to abychom založili v každé farnosti
scholu, nebo se do ní zapojili, když už ve
farnosti je, aby scholy stále žily... Součástí
programu byla i dvě svědectví a velice silné pro mě bylo, když jsme se všichni (a
bylo nás okolo 1000!) cestou na náměstí
modlili za každý děkanát. Na zakončení na


Minulý rok jsem jela na děkanátní setkání do Zlína. Musím říct, že to bylo úžasné
a taky mi to něco dalo, za což jsem moc
ráda. A letos jsem se dozvěděla, že se setkání bude opakovat, tentokrát ještě ve
větším – arcidiecézní setkání. Byla jsem
mile překvapena, protože se nás setkalo
opravdu hodně, přijeli mladí z různých děkanátů. Organizátoři nás přivítali a měli pro
nás přichystaný pestrý program. Po celou
dobu setkání nás doprovázela skvělá Arcischola a všude panovala dobrá atmosféra. V odpolední části programu jsme se vydali na Cestu víry na náměstí ve Zlíně, kde
nás čekal muzikál „Až na smrt". Bylo to
nádherné a troufám si říci, že se to každému líbilo. Ovšem setkání bych si určitě tolik neužila bez takové prima party, jaká od
nás jela. 
Evča Kolajová


Ze života turistických oddílů mládeže
Na konci března se uskutečnila akce Misijní koláč. V pátek jsme na schůzkách
pekli tak, že suterén voněl ještě pár týdnů
potom. Děkujeme všem ochotným babičkám a maminkám a taky všem, co přispěli
a podpořili tak Papežská misijní díla.
 Holky ze skupinky Sluníček vyrazily na
víkendovku do Moravského krasu. Jak se
měly, si přečtěte v samostatném příspěvku.
 Duben pro nás začal sportovně. Ujali
jsme se totiž pořádání každoročních turistických závodů a opět pro nás znamenaly

medailové žně. Děcka získala 2 zlaté, 5
stříbrných a 1 bronzovou medaili, nemluvě
o dalších super umístěních v první desítce.
Počasí nám vyšlo parádně, tak se teď už
těšíme na další kola závodů, doufáme, že
to všem zase pořádně natřeme!
 Na Bílou sobotu se holky z oddílu sešly
u Božího hrobu a kluci na pletení tatarů.
 Na konci dubna jsme se zapojili do akce
Ukliďme Česko a zase jsme vygruntovali
část našeho města, tentokrát oblast
v Kvítkovicích.
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Víkendovka Sluníček v Ostrově u Macochy

V

pátek 24. 3. 2017 se nás 7 odvážných
(jmenovitě: Anička Löri, Páťa, Verča,
Kačka, Evča, Pája, Lucka) sešlo na nádraží v Otrokovicích. Cílem byla fara ve vesničce Ostrov u Macochy. Cestou jsme probíraly naše plány na víkend a diskutovaly
o globálních problémech lidstva, takže
nám to rychle ubíhalo. Konečně nás autobus vysadil u Ostrovského rybníka a nás
čekala cesta na faru, která byla sice krátká, zato nečekaně strmá.
Poté, co jsme se zabydlely, se pomalu
začalo s přípravami na večeři. Za farou
byla zahrada s krásným výhledem a hlavně s ohništěm, takže jsme toho využily
a začaly chystat táborák. Vzhledem k nedostatku suchého dřeva to byla makačka,
ale zvládly jsme to a začala opékačka. Po
dobré večeři nás čekala křížová cesta
(krásami místní vesnice nás provedly Anička a Páťa). Byla docela kosa, ale i tak se
nám to všem moc líbilo. Na faře jsme si
zalezly do spacáčků, jedly, zpívaly a hrály
nenáročné hry, u kterých jsme postupně
všechny usnuly.
Ráno jsme vstávaly okolo osmé a vyhecovaly se k venkovní rozcvičce. Posnídaly jsme buchty od maminek a sbalily se
na dalekou cestu. Naším cílem byla propast Macocha. Bály jsme se, jaké bude
počasí (vzhledem k pátku), ale vyšlo nám
to krásně a mnohým bylo i horko. Nakoukly jsme do Macochy, nafotily pár selfíček
a honem jsme spěchaly na zamluvenou
prohlídku. Prohlídka byla dokonce i komentovaná, a když jsme stoupaly do schodů za zvuků „Ave Maria“, cítily jsme se
opravdu výjimečně. Skoro o každém krápníku nám paní pověděla něco zajímavého
a Páťa dokonce využila nabídky: dotkněte
se tohoto, a splní se vám jakékoliv přání
za podmínky, že to musí slyšet všichni
účastníci prohlídky, a směle zakřičela své
přání (překvapené pohledy německých
turistů nás neminuly).
Na dně Macochy jsme udělaly hromadné foto a už jsme se hrnuly do lodiček.
Měly jsme hrozně vtipného pana

„lodičkáře“ (nebo si to aspoň myslel)
a vypadalo to, že se Páti vyplnilo její přání.
Když jsme vysedaly z lodiček, všechny
jsme litovaly, že už je konec. Ještě jsme se
zastavily na vyhlídce u Macochy, kde jsme
si daly oběd, u kterého jsme se docela
nasmály. Potom už jsme se vydaly zpátky
na faru.
Když jsme tam došly, už tam na nás
čekalo překvapení – dojela nám druhá
Lucka i s ukulele, se kterým jsme měly na
dalších dvacet minut o zábavu postaráno.
Když jsme si trochu odpočinuly od výletu,
rozdělily jsme se do tří skupinek, ve kterých jsme následně běhaly a skládaly dohromady verše žalmu. No, popravdě řečeno... Anička Löri je prostě znalec, no. Poté
jsme si jen tak zpívaly, hrály na kytaru
a ukulele a fotily fotoromán. No a pak už
jsme šly na večeři. Lucka a Pája nám
ukuchtily výborné špagety z konzervy
(Páťa: jako od maminky) a následně si pro
nás Evča a Anička připravily krásný kulturní zážitek.
Byla to scénka. Všechny jsme se u ní
moc nasmály, byla originální a vtipná.
Evča skvěle hrála manželku, Anička Löri
zase manžela. Bohužel to neskončilo happyendem, tak jsme si vyžádaly druhý závěr
a postupně jsme přidávaly improvizované
pokračování a nové postavy. Ještě jsme si
zahrály hru s příslovími, daly společnou
modlitbu a zabalily se do spacáků. Spaly,
spaly a spaly.
Ráno nás vzbudila Pája voláním:
„Vstávejte, nebo přijdeme pozdě!“ a přišly
jsme na mši na poslední chvíli. Naši skupinu provrtávaly při přijímání pohledy místních za to, že jsme byly polepené umělými
tetovačkami, tedy hlavně Páťa, Lucka,
Verča a Lucka. Po skončení mše jsme
začaly balit, uklidily jsme a daly si výborný
guláš, kterého bylo tak moc, že už ho neměl kdo sníst, takže jsme ho sbalily taky.
Potom mířily naše kroky na zastávku, kterou jsme ovšem ještě musely najít. A protože jsme měly ještě čas, daly jsme u jezera společné foto. Autobusem jsme sjely na
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Noc kostelů – malá služba pro farnost

S

lyšel jsem vyprávět příběh ženy, která
chtěla poskytnout „nějakou malou
službu pro naši farnost“. Podařilo se jí ve
farních aktivitách najít činnost, ke které
měla vlohy, a začala ji vykonávat ke spokojenosti své i ostatních. Od února 2017
se postupně chystá Noc kostelů a to je další příležitost k vykonání drobné služby pro
farnost. Sestro a bratře, i pro Tebe!

jdou podívat, poslechnout, pobýt s námi,
posedět u čaje, ať přijdou navštívit místa,
která jsou spojena s životem jejich předků.
(Víte, že třeba kostel sv. Michaela je skoro
250 let starý, že ho možná navštěvoval už
váš prapradědeček?)
Na co je můžete pozvat?
- Podívat se na kompletní čtveřici nových
dřevěných soch ve farním kostele a seznámit se s tím, že světci, které sochy představují, něco pořádného vykonali a že symbolizují zajímavé a trvale platné hodnoty.
- Tamtéž si projít vyřezávané obrazy, ztvárňující dramatické scény z křížové cesty. Vidět je ve speciálním nasvícení bude určitě
zážitek.
- Porovnat různá vydání biblí, starých i nových, nebo se dozvědět více o kurzech Alfa.
- V Kvítkovicích si prohlédnout výstavu dřevořezeb.
- Ve starém kostele se zaposlouchat do literárního pásma se slibným názvem Karikatury Boha.
- Zažít hru světel a stínů, pocítit, jaké to je
stát v tichu ve ztemnělém kostele.

Co budeme potřebovat k zajištění akce?
- Lidi, kteří roznesou letáky v místech svého bydliště – budete mezi nimi i vy?
- Lidi, kteří umístí jednotlivé letáky na nástěnky v bytových domech a všude, kde je
to možné. Instrukce k tomu dostanete
v ohláškách během května.
- Větší množství pořadatelů do vnitřních
prostor kostelů. Nemusí mít žádné speciální dovednosti, jen ochotu nabídnout svůj
čas, ruce a nohy, a hlavně zájem mluvit
s návštěvníky.
- Mezi pořadateli bude důležitá „nebeská
skupina“. Její členové budou působit na
věži, tedy blíže nebes, ale budou muset
chodit po schodech na věž a dolů. Milí
mladí přátelé, ujmete se tohoto úkolu?
- Lezce po stromech, kteří instalují (a posléze sundají) propagační plachtu mezi
stromy před farou. Opět šance pro mládež!

V dnešní době je mnoho lidí, kteří jen sedí
a čekají, až jim někdo přinese peníze, práci, zábavu, zážitky, ale i víru nebo dokonce
Boha. Vzpomeňme na heslo, které se kdysi v naší zemi skandovalo: NEJSME JAKO
ONI. Zkusme tedy nebýt jako oni, kteří jen
čekají, a naopak být těmi, kteří jsou světlem světa a solí země. Stačí k tomu opravdu málo. 
Pavel Ludvík

Pozvěte své známé
Příprava Noci kostelů jde nyní do finiše a
potřebujeme, aby se co nejvíce lidí o této
akci dozvědělo. Prosím, řekněte lidem kolem vás, že v pátek 9. června 2017 proběhne Noc kostelů. Pozvěte je, ať se přiDokončení článku z předchozí strany

nádraží, kde jsme rychle huply na vlak
a pak jsme ještě musely přestoupit. Löri
vytáhla kytaru, Lucka ukulele, Páťa Hlahol
a hrály jsme kolemjdoucím naše táborové
hity. Lucka nám hodila do obalu na ukulele
nějaké drobné, pak nás nějaký mladý muž
obdaroval jedenácti korunami! No, aspoň
nějaký ten úspěch. Pak už jsme sedly do
vlaku a pak ještě do jednoho, vlastně stou-

ply. Všechna kupéčka byla plná a zezadu
se hrnuli další cestující, těžká to cesta. Ale
zanedlouho už jsme byly v Otrokovicích.
Páťa dala rozloučení „ciky ciky cak“ a rozešly jsme se domů.
Byla to skvělá víkendovka, poslední.
Poslední v naší staré sestavě, díky moc
holky za další krásný zážitek! 
Verča Šibravová, Lucka Šrubařová
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Charita sv. Anežky nás informuje

Na Samaritánu máme nový symbol naděje

Pokud jezdíte na Baťově kolem azylového domu Samaritán, jistě jste si jej už všimli. Řeč
je o novém dřevěném kříži, který se tyčí v rohu zahrady. Ve čtvrtek 6. dubna, týden před
velikonočními svátky, se konalo slavnostní požehnání. Jak jsme se při slavnosti dozvěděli, jedná se o první novodobou stavbu kříže v oblasti Baťova.

O tom, jak tento nápad vznikl a jak byl realizován, jsme si povídali s vedoucím střediska SSLD (Samaritán – služby pro lidi
bez domova) Mgr. Alešem Jarošem.

životě a aby pro nás všechny byl tento kříž
symbolem spojení nebe se zemí a symbolem spojení lidí navzájem.
Obřadu žehnání kříže se ochotně ujal P.
Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní
charity Olomouc. I jemu jsme položili několik otázek.

Jak to vše začalo?
Již delší dobu jsme přemýšleli, jak připomenout a nenásilnou formou nabídnout
všem obyvatelům azylového domu Samaritán duchovní dimenzi lidského života. Tak
vznikla i myšlenka umístit v naší zahradě
kříž, který by pak mohl každý obyvatel azylového domu využít ke zklidnění či rozjímání.

Kříže se ztvárňují různě, zaujal vás něčím tento?
Už dříve jsem viděl kříž, ve kterém je silueta Krista vyřezána a ponechán volný prostor. Vitráž v siluetě Pána Ježíše jsem viděl poprvé. Když zasvítí slunce, vitráž ožije
a připomene nám, že Kristus nezůstal na
kříži ani v hrobě, ale vstal z mrtvých. Kříž
a vzkříšení není možné od sebe oddělit.
Přináší naději.

Jak probíhala samotná realizace a koho
jste pro toto dílo oslovili?
Následovaly dlouhé měsíce tvoření návrhu
a hledání vhodného materiálu. Naše vize
se postupně začínala měnit v realitu. Na
tvorbě kříže se podílel umělecký řezbář
Martin Cigánek z Valašských Klobouk. Ten
z jednoho kusu masivního dubu dokázal
tento 3,5 m vysoký a 450 kg vážící umělecký skvost se skleněnou vitráží siluety
Ježíše Krista z opálového skla vytvořit.
O ukotvení celého kříže se postaral kovář
Eda Vyoral z Malenovic. V neposlední řadě naše velké díky patří Technickým službám v Otrokovicích, které nám pomohly při
ukotvení kříže na zahradě za pomocí těžké
techniky.

V tomto zařízení žije patrně mnoho nevěřících, jaký význam pro ně podle vás
má tento kříž?
V souvislosti s touto otázkou jsem si vzpomněl na Rudu, bezdomovce potetovaného
od hlavy až k patě, když se při jedné
z návštěv dómské fary, řádně připitý, zadíval na kříž, visící v předsíni a řekl: „Ježíši,
kdybych v tebe nevěřil, tak bych ten kriminál nepřežil….“
Setkal jste se v podobných zařízeních
s takto velkým křížem?
V podobných zařízeních se setkávám
s řadou velkých křížů v životech lidí. Je jich
mnoho zvláště v životech lidí bez domova,
kteří mají horší, někdy mnohem horší
„startovní čáru“ v životě než my, kteří domov máme. Můžeme a máme být pro ně
Šimony a Veronikami. 
Rozhovory připravil Jan Žalčík

Máte ještě nějaké další podobné plány?
Výhledově bychom toto zákoutí chtěli doplnit o dřevěnou lavičku v blízkosti kříže. Věříme, že tento kříž i místo kolem něj nabídneme všem i jako symbol naděje a přejeme si, aby umožnil našim uživatelům, zaměstnancům, ale i lidem okolo nacházet
naději a motivaci v duchovním i běžném
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Zprávičky ze života otrokovické Charity
Od 1. dubna nastoupil na naši Charitu
nový zástupce ředitele Mgr. Tomáš Bernatík. Mnozí z nás jej známe z jeho dřívějšího sedmiletého působení v pozici vedoucího azylového domu Samaritán.
 Na charitním domově jsme se snažili
poctivě připravit na dobu velikonoční. Kromě obvyklých bohoslužeb jsme se v naší
kapli několikrát sešli i na pobožnost křížové cesty. Na Zelený čtvrtek pak proběhlo
pašijové povídání, kdy jsme si společně
připomenuli celý příběh umučení Pána Ježíše od poslední večeře až po
zmrtvýchvstání. V měsíci květnu pak máme v plánu májové pobožnosti.
 S několika dětmi a jejich maminkami
z Nového domova jsme se vypravili na farmu do nedaleké Žlutavy. Děti si zvířátka
během chviličky doslova zamilovaly. Cestou zpátky jsme se ještě vydováděli na malém kolotoči i na fotbalovém hřišti a hezky
si spolu popovídali.

Naši šikovní senioři se pravidelně scházeli, aby společnými silami vytvářeli jarní
a velikonoční dekorace, a jejich dílo taky
hezky ozdobilo celý náš charitní domov.
Taky chlapi na Samaritánu se činili, výrobky z jejich tvořivé dílny byly k zakoupení
např. na velikonočních trzích ve Zlíně.
 Při akci Postní almužna bylo v naší farnosti odevzdáno celkem 30 pokladniček,
ve kterých bylo nastřádáno 5560 Kč. Celkový součet i s okolními farnostmi, patřícími do oblasti působení naší Charity, pak
činil 14 103 Kč. Všem dárcům posíláme
upřímné díky.
 Tradiční pouť na Svatý Hostýn pro naše
méně pohyblivé klienty i pro seniory z naší
farnosti se koná 13. června. Bližší informace najdete ve vitrínách Charity. Cena 120
Kč, platba a přihlašování je možné na
Charitním domově v kanceláři pastoračního pracovníka.
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Doplňovačka pro děti

D

nes jsme v evangeliu slyšeli, jak Pán Ježíš svým učedníkům vyprávěl přirovnání
s ovečkami. Říkal o sobě, že je dveřmi k ovcím. Jak to ale myslel? V době, kdy žil
Pán Ježíš, bylo v každé vesnici stádo ovcí, o které se staral pastýř. Ten znal všechny
ovečky ve svém stádu a ovečky znaly jeho. Poznaly jeho hlas, věděly, že jsou s pastýřem
v bezpečí. Nikomu jinému nevěřily, i kdyby se moc snažil. Ten pastýř byl takovými dveřmi, které chránily ty ovečky. Proto Pán Ježíš říkal, že je dveřmi k ovcím, je pastýřem a my
všichni jsme jeho ovečky. Známe jej a on zná nás. Víme, že jsme s ním v bezpečí. A také
víme, že Pán Ježíš je našimi dveřmi, které nás chrání … (dokončení v tajence).

Vepiš do jednotlivých řádků známé osoby z naší
farnosti (ve tvaru jméno a příjmení):
1 – Člověk, který připravuje FOM
2 – Člen pastorační i ekonomické rady
3 – Zástupce vedoucího letošního tábora
4 – Vedoucí letošního tábora
5 – Vedoucí turistického oddílu kluků
6 – Vyučuje náboženství

7 – Vedoucí ministrantů
8 – Připravuje na 1. sv. přijímání
9 – Kdo hraje na varhany
10 – Ilustrátorka FOMu
11 – Autor knihy Dlouhá cesta
(o stavbě farního kostela)
12 – Organizátorka setkání seniorů

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
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