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Stalo se již tradicí, že na podzim sestavujeme přehled ak-
tivit a společenství v naší farnosti a také akcí, které plánu-
jeme. Vždy na svítivém, ostře barevném papíru, který se 
jen tak nezaloží, který svítí na našich stolech, policích, ná-
stěnkách a dobře se hledá.  

Někteří se ptají, proč to děláme. Plánování práce je jim 
protivné, soupisy akcí, míst, termínů a zodpovědných 
osob je odrazují. Však to nějak najdu, však to nějak do-
padne, říkají si.  

O tom, zda má taková činnost místo i v církvi nebo dokonce v duchovním životě, už 
před mnoha stovkami let uvažoval sv. Benedikt. Ve své řeholi, která popisuje řád kláštera, 
napsal: „Ve stanovené hodiny ať se vydává, co se vydávat má, a žádá, oč se žádat má, 
aby se v Božím domě nikdo nezneklidňoval a nermoutil.“ 

Jenže má-li být něco vydáno (v řeči naší farnosti zorganizováno, provedeno, uspořádá-
no), musí být také stanoveno, kdy, kde a kdo tak učiní. Aktivit naší farnosti je moc a farní-
ků je ještě víc, tak jako pomoc by měl sloužit právě tento přehled. 

Podobné pomůcky mají ale ještě další význam. Osvětluje ho benedektinský mnich a autor 
mnoha knih Anselm Grün: „Vnější řád času, pořádek místa, organizace práce a jednotli-
vých pracovních kroků jsou Benediktem chápány jako významná pomoc, aby si člověk 
uspořádal své vlastní nitro a aby v dlouhodobém pohledu pracoval dobře a s chutí.“  

Přehled, který držíte v rukou, můžeme tedy chápat nejen jako protivný zvyk ma-
nagementu firem, ale i jako prostředek, jak podpořit náš vlastní duchovní život. Tak tedy 
do toho. 

Pavel Ludvík 

    Neděle 6. října 2018 

 

Farní občasník 
Aktivity farnosti sv. Vojtěcha, Otrokovice 

  

 

Uspořádat si nitro a pracovat s chutí 

Zvláštní číslo 

Modlitební společenství 
Modlitby matek 

1. skupina: čtvrtek v 16:30, 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 

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

 Pavla Miklošková 

 

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

 Jana Ludvíková 

5. skupina: úterý v 8:30 jednou za 14 dní 
na Baťově  

 Marie Jurygáčková 

Modlitba živého růžence  

V naší farnosti je 80 členů živého růžence 
ve 4 skupinách. 
 Jaroslava Urbancová, Marie Čechová, 

Marie Budínová, Anna Janečková 
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Projekt putovní svatyňky  

Duchovní iniciativa Schönstattského hnutí. 
 M. Hanáčková, A. Hartmannová 

Modlitební společenství  

Jednou za dva týdny (liché) ve čtvrtek 
v 19:00 v učebně na faře.  

 Marcel Urbanec 

Jednou za dva týdny (sudé) ve čtvrtek 
v 18:00 v učebně na faře. 

 Miloslava Zlatušková 

Duchovní život 
Adorace 

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

Adorační dny 

  Adorace s obnovou zasvěcení lidstva 
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu: 25. 11. 2018, 
farní kostel 
   Adorační den v Kvítkovicích: 17. 3. 2019  
   Adorační den v rámci arcidiecéze – farní 
kostel: 7. 8. 2019 

Návštěvy nemocných 

Návštěvy kněze se svatým přijímáním se 
konají každý první pátek v měsíci a pak 
před Vánocemi a Velikonocemi. Individuál-
ně lze dohodnout návštěvu kdykoliv. Čas-
tější návštěvy se sv. přijímáním, mohou 
zprostředkovat pověření farníci. Přinášení 
svatého přijímání nemocným na Senioru B 
a C zajišťuje paní Marie Čechová. 

 O. Josef Zelinka 
 
 

Liturgie 
Bohoslužby mimo kostely 

Charitní kaple – mše sv. nebo bohoslužba 
slova každé úterý v 10:00. 

Bohoslužba slova: 

Senior B: první pátek v měsíci v 14:00. 
Senior C: poslední pátek v měsíci v 14:00. 

Latinská mše 

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

Votivní mše k Duchu svatému 

Ve středu v obvyklém čase jedenkrát za 
měsíc podle vyvěšeného rozpisu. 

Denní modlitba církve – breviář 

Ranní chvály – každé ráno ve farním kos-
tele v 6:30. 

Chrámový sbor 

Zkoušky každou středu v sále pod koste-
lem. V letním čase v 19:00, v zimním čase 
v 18:30. V době letních prázdnin zkoušky 
nejsou. 

 Zdeňka Kvasnicová 

Zpívání dětí při páteční dětské mši sv. 

Zkouška vždy v pátek 15:15 v suterénu 
(kromě prvních pátků) 
 Kristýna Zaoralová, Janča Ludvíková, 

Kačka Šibravová 

Rytmické mše sv. 

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

 Adéla Staňková 

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 prvo-
páteční mši svaté. 
 Kristýna Zaoralová, Anička Lörinczová 

Setkávání ministrantů 

Probíhá nepravidelně v rámci sobotních 
schůzek TOM 1419 v sále pod kostelem. 

 Jan Žalčík 
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Katecheze 
Vyučování náboženství 

S=suterén kostela, U=učebna na faře 

Chvíle nad biblí 

Vždy 3. pondělí v měsíci v 16:00 v sále 
pod kostelem. 

 RNDr. Alois Orlita 

Příprava na biřmování 

  Pondělní skupina jedenkrát za 14 dní po 
mši sv. v sále pod kostelem. 
  Páteční skupina jedenkrát za 14 dní po 
mši sv. v učebně náboženství. 

 O. Josef Zelinka 
 

Kulturně společenské akce 
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 

Další akce ve farnosti 

Noc kostelů: 24. 5. 2019 

Děti a mládež 
Mše sv. se zaměřením pro děti  

V pátek mimo prázdniny a první pátky 
v měsíci. 

Louskáček (schůzky vedoucích oddílů) 

Nepravidelně, neděle v 15:30 v suterénu 
kostela 

 Pavča Ovčáčíková, Denis Bilík 

Klub volného času (KVČ) 

Každé úterý od 16:00 do 19:00 v sále pod 
kostelem pro děti a mládež. 

 Kačka Šibravová 

Nealkobar 

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

 Kačka Šibravová 

Senioři 
Setkání seniorů 

Každé první pondělí v měsíci v 16:00 
v sále pod kostelem.  

 Marie Švehlíková 

Rodiny 
Klub maminek 

Každé úterý v 9:00 v sále pod kostelem.  

 Renata Čambalová 

Společenství manželů 

Schází se jednou za měsíc dle domluvy 
v jednotlivých rodinách. 

 Manželé Rafajovi, Šibravovi, Černoškovi  

Společenství chlapů 

Jednou za 14 dnů v úterý od 19:30 do 
22:00 v sále pod kostelem. 

 Petr Staněk 

Cvičení  
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 
Adopce na dálku 

Farnost podporuje indického chlapce 
Ashwina a udržuje s ním kontakt. 

 Marta Rafajová 

Obinadla pro malomocné  

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

 Marie Šmiková, Marie Knapková 

Tř. Den Čas Kde Vyučující 

1. út 13:30 S S. Matějíčková 

2. út 14:30 S S. Matějíčková 

3. čt 15:30 S P. J. Zelinka 

4. st 14:30 S D. Plšková 

5. st 15:45 S L. Hanzlová 

6.–7. st 15:00 U  P. J. Zelinka 

8.–9. po 16:00 U P. J. Zelinka 
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Skupinky kluků – TOM 1419 Otrokovice 

Skupinky holek – TOM 1412 Otrokovice 

Skupinka a místo Vedoucí 

Myšky 
Předškolačky – 2. tř. 
Klubovna na faře 

Eva Kováčová (777589046, evipindi@seznam.cz) 
Jana Ludvíková (604270104, janula.ludvikova@seznam.cz) 
Kačka Šibravová (737275369, kacka.sibravova@gmail.com)  

Žabky 
3. – 6. třída 
Suterén 

Martina Honzíková (725114643, martina.honzik@seznam.cz 
Adéla Staňková (734674509, juuury@seznam.cz) 
Kristýna Zaoralová (731225702, prdkikik@gmail.com)  

Katka Kunorzová (778711926, katka.kunorzova@gmail.com) 
Pavla Ovčáčíková (732539944, paovcacikova@gmail.com) 
Lidka Ševečková (773694930, lidka.seveckova@seznam.cz) 
Terezie Večeřová (734498806, rezka.vecer@gmail.com)  

Sluníčka 
7. třída – 2. ročník SŠ 
Suterén 

Lišky 
Od 15 let, nepravidelně 

Eva Kováčová (777589046, evipindi@seznam.cz)  

Hlavní vedoucí: Pavla Ovčáčíková, hospodářka: Ludmila Ševečková 
E-mail: tom1412otrokovice@seznam.cz 

Název Termín a místo Vedoucí 

Tygříci 
5–9 let  

Čtvrtek v 16:45 
Suterén  

Antonín Hradil (732883665, tonda.hrad@gmail.com) 
Jan Žalčík739616333, zan@tom1419.org) 
Tomáš Janeček (721331310, tomasjanece@seznam.cz) 
Pavel Vlk (731370575, paul.vlk@seznam.cz)  

Žraloci 
9–15 let 

Sobota v 9:00 
Suterén 

Petr Blahuš (605135873, bohus.blahus@seznam.cz) 
Denis Bilík (605434269, denisbilik@tom1419.org) 
Vojtěch Rafaja (774541970, rafaja@seznam.cz) 
Tomáš Janeček (721331310, tomasjanece@seznam.cz) 
Petr Skalník (603528249, skalnikpe@seznam.cz)  

15UP Sobota v 18:00 
Suterén 

Martin Kováč (774295535, kovic@tom1419.org) 
Pavel Ševčík (608326059, Pajasevec@seznam.cz)  

Hlavní vedoucí: Denis Bilík 
E-mail: oddil@tom1419.org 

FARNÍ OBČASNÍK  
Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. Určeno pro vnitřní potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje 
právo na úpravu a krácení textů.  
Redakční rada: P. Josef Zelinka, Pavel Ludvík, Pavel Rafaja. Adresa redakce: Nám. 3. května 166, 
765 02 Otrokovice. Tel. 577 922 337, e-mail: obcasnik@volny.cz, http://www.farnost.otrokovice.cz. 
Uzávěrka dalšího řádného čísla: 14.10.2018, vydání dalšího řádného čísla: 28.10.2018 

http://tom1412.cz 
Schůzky se konají každý pátek 16:15 – 18:15 v letním čase,16:15 – 17:45 v zimním čase. 

http://www.tom1419.org 


