Farní občasník
Aktivity farnosti sv. Vojtěcha, Otrokovice
Neděle 1. října 2017

Ježíš měl dobré informace. A co my?

K

dyž Ježíš s učedníky doputoval v předvečer svého
ukřižování do Jeruzaléma, chtěl připravit poslední
společnou večeři. Učedníky poslal přímo k člověku, o kterém věděl, že má vhodnou místnost, kde se dá připravit
beránek a kde se mohou sejít.
Občas přemýšlím, že vše mohlo proběhnout také
jinak. Že Ježíš mohl být unavený a nechtělo se mu konat.
Učedníci viděli, že se Mistr nemá k činu, a proto začali
večeři organizovat sami. Nevěděli ale, kam jít, a tak zmateně chodili městem a vyptávali se obyvatel. Protože pekař měl už skoro vyprodáno, podařilo se jim koupit jen okoralé placky. Víno bylo k mání už jen zkvašené. Místnost nedokázali zajistit vůbec, proto se k poslední večeři shromáždili venku pod stromem. Z města
se vrátili pozdě, jedli skoro za tmy. Jidáš byl nervózní, že tak pozdě se nedomůže svých
stříbrňáků. I vojáci čekající na Jidášův hlouček dlouho do noci byli rozmrzelí, protože
chtěli na večeři a do postelí...
Naštěstí to tak nebylo. Ježíš měl velmi dobré informace a věděl, jak večeři zorganizovat. Podobně i my budeme v novém školním roce potřebovat dobré informace o tom,
co se děje ve farnosti, kdy a kde koho sehnat, kde jsou volné místnosti. Potřebujeme je,
abychom nepřicházeli pozdě, abychom na sebe zbytečně nečekali nebo se nedobývali se
do zavřených dveří, aby se naše akce konaly ve správný čas.
A to je úkolem zvláštního čísla Farního občasníku, které držíte v rukou. Věřím, že
s jeho pomocí budeme k cíli svého farního snažení mířit mnohem snadněji.
Pavel Ludvík

Modlitební společenství

4. skupina: úterý ve 19:30 jednou za 14
dní na Baťově
 Jana Ludvíková

Modlitby matek
1. skupina: čtvrtek v 16:00 ,jednou za 14
dní (sudý týden) na faře v učebně.
 Miloslava Zlatušková
2. skupina: úterý ve 20:00 hod jednou za
14 dní v suterénu.
 Marie Šrubařová

Modlitba živého růžence
V naší farnosti je 80 členů živého růžence
ve 4 skupinách.
 Anna Janečková, Marie Stružková,
Marie Čechová, Marie Budínová

3. skupina: středa po mši svaté, jednou za
14 dní (sudý týden) na faře v učebně
 Pavla Miklošková

Projekt putovní svatyňky
Duchovní iniciativa Schönstattského hnutí.
 Monika Hanáčková, A. Hartmannová
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Modlitební společenství pokročilých
Jednou za dva týdny ve čtvrtek v 19:30
v přístavbě fary.
 Marcel Urbanec

Liturgie
Bohoslužby mimo kostely
Charitní kaple – mše sv. nebo bohoslužba
slova každé úterý v 10:00.
Bohoslužba slova:
Senior B: první pátek v měsíci v 14:00.
Senior C: poslední pátek v měsíci v 14:00.

Modlitební společenství novějších členů
Jednou za dva týdny ve čtvrtek v 19:30
v přístavbě fary.
 Miloslava Zlatušková
V tomto školním roce setkání obou společenství vždy navazuje na nová čtvrteční
formační setkání.

Latinská mše
Mše svatá s vybranými liturgickými texty
v latinském jazyce ve středu jednou za dva
týdny.

Duchovní život

Denní modlitba církve – breviář
Ranní chvály – každé ráno ve farním kostele v 6:30.

Adorace
 Krátká tichá adorace každou středu po
mši svaté.
 Tichá adorace každý čtvrtek 9:00 –11:00.
 První pátek v měsíci po mši sv.

Chrámový sbor
Zkoušky každou středu v suterénu pod
kostelem. V letním čase v 19:30, v zimním
čase v 19:00 (resp. po skončení adorace).
V době letních prázdnin zkoušky nejsou.
 Zdeňka Kvasnicová

Adorační dny
 Adorace s obnovou zasvěcení lidstva
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu: 26. 11. 2017
Otrokovice
 Adorační den v Kvítkovicích: 18. 3. 2018
 Adorační den v rámci arcidiecéze – farní
kostel: 7. 8. 2018

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

První soboty v měsíci
Listopad 2017 – červen 2018. Vždy první
sobota v měsíci věnovaná úctě k Panně
Marii. 17:00 mariánské zamyšlení a rozjímání, 17:15 modlitba růžence, 18:00 mše
svatá.

Rytmické mše sv.

V neděli každých 14 dní střídavě na mši
sv. v 7:30 a 10:30 (kromě prázdnin).
 Adéla Staňková

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

Prvopáteční schola
Pro holky a kluky z 2. stupně ZŠ a starší.
Zkouší se ve čtvrtek před prvním pátkem
od 17:30 na faře a poté se zpívá při prvopáteční mši svaté.
 Pavla Janečková, Kristýna Zaoralová,
Anička Lörinczová
Setkávání ministrantů
Probíhá nepravidelně v rámci sobotních
schůzek TOM 1419 v sále pod kostelem.
 Jan Žalčík
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Klub volného času (KVČ)
Každé úterý od 16:00 do 19:00 v sále pod
kostelem pro děti a mládež.
 Vladimír Beran

Katecheze
Vyučování náboženství
Tř.

Den Čas

1.

st

2.

st

3.

čt

Kde Vyučující
S. Matějíčková,
13:45 S
M. Čechová
S. Matějíčková,
14:45 S
M. Čechová
16:00 S
O. J. Zelinka

4.

čt

14:30 S

D. Plšková

5.

st

14:15 U

D. Plšková

6.

st

15:15 U

L. Hanzlová

7.

po

14:30 U

O. J. Zelinka

15:15 U

O. J. Zelinka

8.-9. čt

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

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

Rodiny

S=suterén kostela, U=učebna na faře

Klub maminek
Činnost klubu je dočasně pozastavena.

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

Společenství manželů
Schází se jednou za měsíc dle domluvy
v jednotlivých rodinách.
 Manželé Rafajovi, Šibravovi, Černoškovi

Formační setkávání
Ve čtvrtek v 18:30 v kostele jednou za dva
týdny. Téma: Vedení Bohem ve službě, rozlišování jeho vůle, naslouchání Božímu hlasu.
 O. Josef Zelinka

Společenství chlapů
Jednou za 14 dnů v úterý od 19:45 do
22:00 v sále pod kostelem.
 Petr Staněk, tel. 606 700 461

Kulturně společenské akce

Cvičení

Farní odpoledne
Podle nabídky a možností termínů.
 O. Josef Zelinka
Farní knihovna
Ve středu po mši sv. a v neděli po obou
mších sv. Na požádání kdykoli.
 Marie Knapková, Emilie Podešvová

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

Misijní činnost

Další akce ve farnosti
Kurzy Alfa: 18.9.–11.12.2017, vždy v pondělí od 18:30, jen pro přihlášené.
Noc kostelů: 25. 5. 2018

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

Děti a mládež

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

Mše sv. se zaměřením pro děti
V pátek mimo prázdniny.
Louskáček (schůzky vedoucích oddílů)
1x za 6 týdnů v neděli v 16:30 v suterénu.
 P. Janečková, V. Beran, D. Bilík
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Skupinky holek – TOM 1412 Otrokovice
http://tom1412.blog.cz
Schůzky se konají každý pátek16:15 – 18:15 v letním čase,16:15 – 17:45 v zimním čase.
Název

Vedoucí

Myšky
Předškolačky – 2. třída
(včetně)
Klubovna na faře
Žabky
3. – 6. třída (včetně)
Suterén
Sluníčka
7. třída – 2. ročník SŠ
Suterén

Lucie Budínová (608513209, luciebudinova@seznam.cz)
Eva Janíková (777589046, evipindi@seznam.cz)
Jana Ludvíková (604270104, janula.ludvikova@seznam.cz)
Eva Beranová (775381364, evula.ludvik@seznam.cz)
Martina Honzíková (725114643, martina.honzik@seznam.cz)
Adéla Staňková (734674509, juuury@seznam.cz)
Lucie Chlupová (777902272, Luca.92@seznam.cz)
Katka Kunorzová (778711926, katka.kunorzova@gmail.com)
Pavla Janečková (732539944, pajaneckova@gmail.com)
Ludmila Ševečková (773694930, lidka.seveckova@seznam.cz)
Eva Janíková (777589046, evapindi@seznam.cz)

Lišky
Od 15 let, nepravidelně
Hlavní vedoucí: Pavla Janečková, hospodářka: Ludmila Ševečková
E-mail: tom1412otrokovice@seznam.cz

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

Termín a místo

Vedoucí

Tygříci
5–9 let

Čtvrtek v 17:10
Suterén

Žraloci
9–15 let

Sobota v 9:00
Suterén

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

15UP

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

FARNÍ OBČASNÍK
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