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M ilé sestry a bratři, milé děti,  
stejně jako ostatní křesťané na celém světě stojí-
me i my na prahu doby postní. Tato doba milosti 

je pro každého křesťana zvláštní příležitostí pro vnitřní 
obnovu a obrácení. Pro děti naší farnosti je připraven moti-
vační program, který vychází z následujícího příběhu od 
Bruna Ferrera. 
Žil jednou jeden malý chlapec, který neměl zrovna dobrou 
povahu. Často zlobil, odmlouval, byl prostořeký a svými 
slovy zraňoval tatínka, maminku i ostatní. Jednou mu tatí-
nek dal sáček hřebíků a kladívko a řekl: „Vždycky, když se 
rozzlobíš nebo uděláš něco špatného, zatluč jeden hřebík 
do plotu za domem.“ První den chlapec zatloukl 37 hřebí-
ků. Za několik týdnů se naučil kontrolovat a počet zatluče-
ných hřebíků se postupně snižoval. Zjistil, že jednodušší je 
ovládat svou zlost než zatloukat hřebíky do plotu. Nakonec 
přišel den, kdy se chlapec ani jednou nerozhněval, ani 
neudělal nic špatného. Řekl to tatínkovi. Ten mu navrhl: 
“Teď ti něco povím. Nestačí jenom nedělat zlo, je třeba 
dělat dobro: pomáhat, odpouštět, dělat radost … Vždycky, 
když uděláš něco dobrého, vytáhni jeden hřebík z plotu.“ – 
Dny míjely, a za nějakou dobu mohl chlapec tatínkovi na-
hlásit, že v plotě už nezůstal ani jeden hřebík. Tatínek ho 
vzal za ruku, přivedl k plotu a tam mu řekl: „Dobře jsi udě-
lal, ale podívej se na ty díry v plotě! Plot už nikdy nebude 
takový, jaký byl původně!“ 
Hřebík zatlučený do plotu představuje náš hřích. Ježíš 
vzal kříž a s ním i všechny naše hříchy, aby je zcela zahla-
dil. Jedině on může uzdravit všechny šrámy, které náš 
hřích způsobil nám i našim bližním.  
V době postní jsme, stejně jako chlapec z příběhu, zváni 
k pravdivému každodennímu zhodnocení, zda jsme svým 
jednáním a myšlením zatloukli další hřebík, nebo se nám 
podařilo nějaký hřebík odstranit. Kéž můžeme o slavnosti 
Vzkříšení nabídnout Ježíšovi mnoho vytažených hřebíků a 
srdce přichystané k uzdravení a k zacelení ran. 

Helena Miklová 

Číslo 1, ročník XX 
Neděle 22. února 2009 
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n Paní nám dávala do kasičky ruličku ban-
kovek - ve stovce zabalené další - a nešly 
jí nacpat do otvoru kasičky. Byla na rozpa-
cích, když před našima očima i očima sou-
sedů musela tu ruličku bankovek rozbalit a 
vložit každou zvlášť... Ty zabalené byly 
vyšší hodnoty. Přišlo mi, že chtěla, aby její 
štědrost zůstala skrytá... 
n Na dveřích jsme měli obálku nadepsa-
nou PRO TŘI KRÁLE, DĚKUJEME. Že ti lidi 
neměli strach. Asi neměli. 
n Dostali jsme i pět euro. Na Baťově byli 
takoví ti aktivisti, kteří chtěli zkontrolovat, 
jestli jsme praví nebo ne,  na jaké účely jde 
ta sbírka a tak. Prostě nás zkoušeli. Uspěli 
jsme ve zkoušce. Za těch pět roků, co tam 
chodíme ten náš stejný rajon, tak už jsou 
takoví známí, co nás čekají jakože kde 
jsme. V lékárně nám dali moc. 
n Bylo vám zima? - Ne, chodili jsme 
v panelácích, tam nebyl výtah. Jak chodím 
po schodech, mikinu mám úplně zpoce-
nou. 
n Maminku napadlo, že kdybych na ru-
kách měla takové rolničky, že bych mohla 
do toho zpívání cinkat. 
n Kluci, kolik jste dostali nejvíc? - Litr! 
(Slangově tisíc korun) 
n Chodíme v Kvítkovicích stejný okruh ke 
hřbitovu. My zazvoníme, když nás uvidí, 
tak otevřou, že mě znají. Dvoustovky tam 
byly dost a stokorun asi nejvíc a taky drob-
né. Bylo to asi stejné jak vloni. Někteří už 
měli nachystané peněženky za dveřmi. 
Jsme rádi, že jste přišli, že jsme vás ne-
promeškali. To mně potěšilo. Už byli při-
pravení. Někteří právě odjížděli a vrátili se, 
aby mohli dát. 
n Jeden pán nám dal padesát korun do 
pokladničky, pak kokina pro děcka a nako-
nec donesl padesát korun. Prý, to je pro 
vás. Vojta to vzal a říká „Dáme to na chari-

tu.“ 
n Líbilo se mi, že když jsme zazvonili, tak 
měli kamennou tvář a takový šok v obličeji, 
pak se jim to začalo líbit, ale když jsme jim 
začali zpívat , tak se začali usmívat. 
n My jsme byli u jednoho pána a ten měl 
leguána. Dal nám ho pohladit. 
n Letošní tříkrálovka byla přehlídka všech 
možných plemen psů, kteří nás vítali. 
n Jedna skupinka si po skončení sbírky 
v suterénu právě rozdělovala vykoledova-
né sladkosti. – Vy si to dělíte jak lup. – „Ale 
to je poctivě nakradené!“ 
n Já jsem potkal pána, který se mě zeptal, 
jestli vím, kdy chodili tři králové. On se 
mně ptal na datum. Já říkám, že šestého. 
On mně říkal: „A není vám divné, že chodí-
te tak pozdě?“ „Není mi to divné, lidi jsou 
doma o víkendech.“ „Vy byste chodit ne-
měli, máte chodit na Tři krále. Když necho-
díte na Tři krále, tak to už je to jenom vybí-
rání pro Charitu.“  
n Chodili jsme na Moravanských a také 
jsme zašli na svobodárnu. Otevřel nám 
mladík, který už byl více společensky una-
ven. Přišlo mu to hrozně vtipné, byl ale tak 
nadšený, že nám dal takovou broušenou 
skleničku. Že nic jiného nemá. Nechtěl si 
to nechat vymluvit. 
n Velice se mi líbilo, jak lidé měli starost o 
to, jestli nám není zima. V každých dru-
hých dveřích nám nabízeli čaj, zákusky, 
cukroví a ovoce, tolik dárků jsme snad 
nikdy v životě nedostali, co teď. Čekala 
jsem, že teď, když začala ta krize, že lidi 
budou takoví ti škrti a opak se stal prav-
dou. Zdálo se mi, že letos ti lidi byli mno-
hem štědřejší a že ty stovky a dvoustovky 
tam padaly mnohem víc. 
n Náš největší zážitek ze sbírky byl, jak 
nám vedoucí spadla ze schodů!  
n Lidi byli velice vstřícní a velice hodní. 

Tříkrálová mozaika postřehů a zážitků  

Z a tříkrálovým koledováním se v Otrokovicích a přilehlých obcích letos vydalo 117 sku-
pin. Celkem tyto skupiny vykoledovaly 601 542 Kč, v našem městě 274 217 Kč. Ná-

sledující postřehy a zážitky byly nasbírány v sále v suterénu, kam se koledníci po ukonče-
ní sbírky scházeli k odstrojení, ohřátí, odpočinku a občerstvení. 
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Otevřela nám jedna paní a přestože jí 
umřel manžel, tak nás pozvala. Vzala nás 
dál, měla mývala, ukázala ho děckám, 
děcka byly unavené, ten mýval je nastarto-
val dál.  
n V některých činžácích bylo hrozně málo 
lidí, všichni byli na horách.  
n Když jsme chodili první rok, tak nám 
jedna paní otevřela s tím, že nám nic nedá 
a nechtěla nás ani slyšet zazpívat. Další 
rok nám házela peníze z balkonu, nesešla 
vůbec ven. Vloni sešla dolů a dala nám 
ořechy, ale nechtěla, abysme jí zazpívali, 

že učí ve škole a má děcek plnou hlavu. 
Letos sešla dolů, dala nám peníze a vy-
slechla si celou písničku. 
n Hodně na nás štěkali psi. U některých 
domů skoro přeskakovali ploty. - Bylo ne-
bezpečné koledovat? - Nóó. Dobré bylo, 
jak jsme si vykládali vtipy. Někteří lidi nám 
otevřeli, někteří ne. Nejvíc nám dali dvě 
stovky. 
n V jedné rodině nám řekli: „Vy jste tak 
krásně vystrojení, my jsme si mysleli, že 
nejste tři králové, ale že k nám jde televize 
něco natáčet.“ < 

Jít se zlem do střetu a porazit ho  
V pátek 16.1.2009 proběhla v sále pod 
kostelem beseda s kaplanem Vojenské 
policie, otcem kpt. Petrem Svobodou o 
jeho účasti v zahraničních vojenských mi-
sích. Jak uvedl, důvodem přítomnosti na-
šich vojáků v Afghanistánu je to, že z této 
země pochází většina teroristů a množství 
drog. Tato nebezpečí hrozí i nám. Není na 
ně možné čekat na hranicích naší země, je 
třeba jim jít naproti. Z Afghanistánu k nám 
je letadlem velmi blízko. 

Země jako Afghanistán nebo Irák se 
staly synonymem pro konflikty, válku, 
násilí, zlo. Jak bychom se měli chovat, 
abychom konflikty nevyvolávali? 
Matka Tereza k tomu řekla asi toto: Světo-
vý mír začíná v rodinách. Když vychováte 
člověka s úctou k druhým a se smyslem 
pro spravedlnost, je to základ pro světový 
mír. Když z rodiny vyjde sobecký a bezo-
hledný člověk, je zaděláno na světový kon-
flikt. 

Může se křesťan zlu vyhýbat? 
Kristus se zlu nevyhýbal, konfrontoval se s 
ním a zvítězil. Kristus ale nezrušil bolest. 
Křesťan by Krista měl následovat v odvaze 
jít se zlem do střetu a porazit ho. 

Jak bychom se měli chovat v situacích, 
když není výběr mezi zlem a dobrem, 

jen mezi zlem a zlem? 
Tento problém se vojáků v zahraničních 
misích velmi dotýká. Je potřeba volit to, co 
je méně zlé. Hlavně se musíme rozhod-
nout, protože nerozhodnout se je ještě 
horší. 

Několikrát jste v souvislosti s konflikty 
hovořil o bezohlednosti. 

Bezohlednost znamená i to, 
že člověk nebere ohled na to, 
že nakupuje cizí výrobky, že 
tato planeta má omezené 
zdroje. Myslím na bezohled-
nost i ve smyslu nezájmu, 
lhostejnosti, je nám mnoho 

věcí jedno. Většina lidí je mlčících navenek 
i vevnitř. Nevyjadřujeme se k programům a 
reklamám a říkáme, že na našem hlasu 
nezáleží, ale ono záleží. 

Mluvil jste o tom, jak v Afghánistánu 
mnoho lidí řeší skutečně jen základní 
životní potřeby. Jak byste hodnotil hos-
podářskou krizi, která v naší zemi po-
malu nastupuje? 
Je v naší přirozenosti, že se těžce srovná-
váme se ztrátou. I chudý, když se mu po-
daří něco získat, má radost a těžce se 
smiřuje s tím, když má míň. Smiřme se s 
tím, že budeme mít míň. Ještě dříve, než 
se to skutečně stane. Bude se nám žít o to 
snadněji. Není to jednoduché, ale je třeba 
se o to pokusit. < 

Rozhovor s vojenským kaplanem <  Pavel Ludvík 
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Z imní týdny krátkého povánočního me-
zidobí dávají možná mnohým z nás 

více než kdy jindy průchod vzpomínkám. 
S těmi svými bych si Vám dovolila nabíd-
nout malé ohlédnutí za letošními Vánoce-
mi v naší farnosti, a sice za jejich hudební 
nadílkou. 
Jistě milým a zdařilým bylo ještě adventní 
vystoupení scholy vizovického děkanátu 
DĚS - nejdříve při nedělní mši svaté a ná-
sledně při samostatném odpoledním kon-
certu. Skrze své písně nás chtěli pozvat 
k malé ochutnávce „nebe na zemi“, tj. ra-
dosti z toho, že smějí poznávat Boha a 
zakoušet předchuť věčnosti tady a teď.  
Myslím, že tento záměr se jim podařilo 
krásně naplnit a stejně tak i přání, aby 
žádný z posluchačů nebyl zDĚŠEN, ale 
s DĚSem.  
Při vánočních bohoslužbách jsme měli 
možnost těšit se z Božího narození také 
společně s našimi sbory: střídavě s Chrá-
movým sborem sv. Vojtěcha a mládežnic-
kým sborem Světýlkem. Obě tělesa využila 
při reprodukci svého repertoáru svých nej-
lepších interpretačních možností a oprav-
dovostí pojetí ve mně dokázala zanechat 
stopy radosti, již s sebou tyto svátky přiná-
ší. 
Příjemným a vítaným oživením bylo vy-
stoupení naší mládežnické cimbálové mu-
ziky jako součásti nápadité a úspěšné vá-
noční besídky. 
Jako hosty jsme pak měli příležitost přivítat 
Žesťovou harmonii - komorní soubor členů 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. 
V nástrojovém složení lesní roh, 2 trubky, 
2 pozouny a tuba zazněly skladby z děl 
starých mistrů a také koledy národů. Vzác-
né instrumentální obsazení ve zdejších 
chrámových prostorách tak ještě více 
umocnilo zvukovou krásu a přispělo 

k vytvoření hezké sváteční atmosféry. 
Uzavřením vánočního muzicírování a 
zpěvů v naší farnosti byl již téměř tříkrálo-
vý koncert pěveckého sboru Alchymisté při 
tamější SPŠ. Spolu s ním vystoupili se 
středověkými písněmi a koledami i jejich 
hosté, např. vokální kvintet Magna Myste-
ria aj. Dobové nástroje i kostýmy účinkují-
cích pak napomohly k docílení stylovosti 
v pravém slova smyslu. 
Stále víc si uvědomuji, že hudba je dar. 
Kvalitní hudba říká, že Svět je krásný…
Nauč se ho slyšet svým srdcem. Moje tóny 
se rozechvívají jeho pulsem a v něm se i 
zrcadlí.  
Asi všichni toužíme prožít něco zajímavé-
ho, krásného. A tak třeba i hudba nás mů-
že vést k úctě a obdivu k umění jiných, 
k umění učit se od každého to dobré. I 
hudba může být cestou k vytváření spole-
čenství, ke vzájemné pomoci. K radosti 
naší i samotné Boží lásky.  

Lenka Květáková 

Než uvadne vánoční kytice hudby … 

Ozvěny vánoc 
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V ážení přátelé, 
o Vánocích 2008 proběhl již 11. ročník 

prodeje vánočních hvězd. Také díky vaší 
pomoci se nám daří ulehčovat život dětem, 
které musí trávit se svou nemocí dlouhé 
měsíce na onkologické klinice v Olomouci. 

Výtěžky z prvních prodejů 
sloužily k nákupu speciál-
ních kapacích pump signali-
zujících přerušení – to aby 
maminky mohly klidněji 

spát a nebály se neopatrného pohybu dítě-
te.  
Některé děti se mohou při léčbě učit, a tak 
byla zařízena jedna místnost jako školička, 
pak malá kuchyňka, aby maminky mohly 
dětem uvařit to, co by jim chutnalo. To je 
důležité při chemoterapii, kdy děti nemají 
chuť na nic. Léčba trvá několik měsíců a je 
velmi unavující. Děti bývají připojeny na 
pumpu i několik dní a aby byla možnost je 
nějak zabavit, byly s naší pomocí pokoje 
vybaveny televizí, videem a počítači. 
Bylo zakoupeno i převozní lůžko, aby se 
děti v narkoze mohly bezpečně převážet. 
Takových věcí je víc, ale my je kupujeme 
jen tehdy, když nemocnice tyto požadavky 
neplní. 

Několik let jsme část 
peněz odkládali na pře-
stavbu oddělení. Letos 
v únoru se otevíralo od-
dělení po přestavbě. 
Každý pokoj má teď 
sociální zařízení a klima-
tizaci, což je důležité při izolaci dítěte, kdy 
se nesmí větrat, a také proto, že pokoje 
jsou orientovány na jih, a tak byly zvláště 
v létě oslabené děti z vedra unavené a 
upocené. Na tuto rekonstrukci ŠANCE 
přispěla částkou 3 500 000 Kč. 
Oddělení bylo hygienické, ale smutné. 
Přes léto jsme nechali vymalovat obrazy 
znázorňujícími vesnice - najdete zde od 
domečků, pejska, kočičky, rybníčku snad 
všechno. Ohlas je radostný a dětem se 
prostředí moc líbí. 
Dalším trvalým cílem je vracet 
děti do života a naučit je znovu se 
smát. K tomu slouží námi pořáda-
né rekondiční pobyty (zimní i let-
ní), protože běžné tábory jsou pro 
tyto děti nedostupné. Na těchto pobytech 
mají děti k dispozici lékaře, sestru i léky. 
Děti se velice těší a zažívají veselé a ka-
marádské chvilky. 
O penězích rozhoduje výbor ŠANCE, který 
tvoří  maminky léčených dětí a zástupci 
oddělení. Z letošního prodeje vánočních 
hvězd bude zaplaceno malování a rekon-
diční pobyty. 
V kostele svatého Vojtěcha bylo prodáno 
92 ks vánočních hvězd, což značí výtěžek 
4 870 Kč pro děti. Jménem Výboru sdruže-
ní ŠANCE děkuji všem, kteří takto přispěli 
a tak pomáhají vracet úsměv dětem. 
Do nového roku 2009 přeji všem pevné 
zdraví a mír a klid v duši. 

Zdenka Wasserbauerová 
členka sdružení ŠANCE 

Prodej vánočních hvězd v Otrokovicích 
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J oseph Ratzinger ve své knize Duch 
liturgie poukazuje na zajímavý fakt, že 

slovo „zpívat“ se svými příbuznými tvary je 
jedním z nejpoužívanějších slov v Bibli. Ve 
Starém zákoně se objevuje 309x a 
v Novém zákoně 36x. Těžko si dokážeme 
představit nějakou slavnost bez zpěvu. 
Když se lidé sejdou a je jim spolu dobře, 
začnou zpívat a vnímáme to jako samo-
zřejmé. Každá mše svatá je také slavnost, 
při níž slavíme tajemství našeho vykoupe-
ní, kdy se Bůh sklání k člověku, aby člověk 
mohl vystoupit k Bohu. Při liturgii se se 
zpěvem počítá, protože zpěv není doplň-
kem mše, ale její nedílnou součástí, a litur-
gické směrnice říkají, že sbor zpěváků 
koná pravou liturgickou službu. Už sv. Pa-
vel píše Efesanům i Kolosanům, aby zpí-
vali Pánu žalmy, chvalozpěvy a duchovní 
písně (Ef 5,19; Kol 3,16). Augustin říká: 
„Kdo miluje, ten zpívá“ a již ve starověku 

vzniklo přísloví: „Dvakrát se modlí, kdo 
dobře zpívá.“ Zpěv při bohoslužbě je 
vroucnějším vyjádřením modlitby a vyjád-
řením sjednocených srdcí, zpěv nás sjed-
nocuje.  
Zpěv a hudba dává posvátným obřadům 
slavnostnější ráz. Vnímáte, jak zpěv po-
vznáší a usnadňuje modlitbu? Zpěvem 
vyjadřujeme radost ve slavném velikonoč-
ním Sláva a Aleluja, o postě zpěvem dává-
me najevo kajícího ducha a při pohřbu 
vyjadřujeme ve svém smutku naději na 
život věčný. Jistě cítíme, že zpěv 
k bohoslužbě patří (i když je možné slavit 
bohoslužbu i bez zpěvu). Východní křesťa-
né celou liturgii zpívají a lidský hlas vnímají 
jako nejkrásnější nástroj k oslavě Stvořite-
le (proto také mnozí východní křesťané 
neužívají v liturgii hudební nástroje při zpě-
vu).  

Stručná liturgika - hudba a zpěv (1) 
<  Štěpán Horký 

Zpěv vyjadřuje jásot ducha nad něčím 
krásným, vyjadřujeme jím to, co vyvstalo 
v našem nitru. Podívejte se na žalmy, jsou 
to zpěvy, ve kterých se mistrně vyjadřuje 
radost, vděčnost i nářek. A. Donghi říká, 
že kdo nechce zpívat, může být 
v pokušení uzavřít se do svého individua-
lismu. Když zpíváme, nalézá celá naše 
osobnost svou vnitřní jednotu. Ve zpěvu se 
otevíráme Bohu. Přečtěte si v knize Zjeve-
ní 14,2-3 – v nebeském Jeruzalémě bude 
zpěv velkolepou oslavou plnosti života. 
Často se vymlouváme: „Neumím zpívat.“ 
Jednak to většinou není pravda (že nezpí-
váme a tudíž nejsme „vyzpívaní“ je jiný 
problém) a sv. Jan Zlatoústý k tomu píše: 
„Že nemáš krásný hlas? Zpívej s láskou, ta 
jej zkrášlí.“ I náš Pán Ježíš Kristus zpíval, 
např. při poslední večeři (Mt 26,30).  
Je smutné vidět, že v mnoha farnostech 
v posledních desetiletích zpěv z různých 
důvodů velmi upadl. U nás na Moravě ješ-

tě nedostatek varhaníků nepociťujeme tolik 
jako v Čechách, ale myslím, že bychom se 
za varhaníky a jiné chrámové hudebníky a 
zpěváky a také za hudební odborníky měli 
modlit, aby u nás vždycky byli ochotní a 
velkodušní lidé, kteří věnují svůj čas a 
energii liturgickému zpěvu a hudbě. A buď-
me za ně vděční.  
A poznámka na konec: Možná jste někde 
zažili při mši ve spojení s hudbou rytmické 
pohyby těla, jako třeba taneční kroky. Cír-
kev k tomu říká, že pokud je to obvyklé na 
některých místech (např. v Africe), nezna-
mená to, že se to má šířit i jinam. V našich 
kulturních poměrech nebylo a není obvyklé 
se vyjadřovat při liturgické modlitbě taneč-
ními pohyby. Otázkou je také tleskání při 
mši. Každopádně je třeba vyloučit všech-
no, co by mohlo být v rozporu 
s posvátností místa a budit dojem divadla. 
„Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože 
učinil podivuhodné věci.“ (Žalm 97,1)< 
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Já a Bible 

Aby tě chránili  
na všech tvých cestách… 

M nohokrát jsem si ve svém životě zře-
telně uvědomila působení anděla 

strážného. Například při dopravní nehodě 
s mým přítelem. Žádnému z nás se nic 
nestalo, ale později jsem si 
uvědomila, že stačilo málo 
a vše moh- lo být úplně 
jinak. Jindy jsem řídila sa-
ma a k čel- nímu nárazu 
nebylo da- leko, kdybych 
nezpomalila. Nebo mi při jiné cestě ochotní 
pánové opravili vozidlo. Několikrát jsem 
v roli chodce téměř skončila pod koly jiné-
ho vozu. Nezapomenu na přátele, kteří mi 
v mém životě prokázali neocenitelnou po-
moc či významným způsobem přispěli 
k prohloubení mé víry (radou, konkrétní 
pomocí, povzbuzením, přítomností). Sama 
jsem je pojmenovala „vtělení andělé“.  
Před důležitými jednáními se s důvěrou 
modlívám ke sv. archandělovi Michaelovi, 
který mi byl často velkou pomocí. Díky 
andělům strážným jsem obstála 
v některých důležitých životních zkouš-
kách. Někdy  prosím svého anděla stráž-
ného, aby pomohl mým přátelům, kteří 
mne žádali o pomoc a u kterých nemohu 
být v danou chvíli fyzicky přítomna, aby je 
chránil, protože právě  jeho pomoc velmi 
potřebují. V takových chvílích, kdy jsem 
vnímala působení anděla strážného, se mi 
vybavil citát z Písma: „On svým andělům 
vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na 
všech tvých cestách“ (Ž 91, 11). Uvědomi-
la jsem si, že tyto posly nám Bůh posílá do 
cesty proto, aby nám pomáhali na cestě 
k Bohu, k naší spáse, aby nás chránili před 
nebezpečím a přimlouvali se za nás. Pro-
tože oni jsou stvořeni skrze Boha a pro 
Boha.  

Naďa Fraisová   

Budu s vámi  
v jakékoli životní situaci 

N edlouho po smrti svého manžela jsem 
objevila ve své poštovní schránce 

obálku bez adresy. V ní jsem našla malý 
ústřižek s textem: „Budu s vámi v jakékoliv 
životní situaci a i kdyby vás těžkosti chtěly 
strhnout jako dravá řeka, dám vám sílu a 
podržím vás.“ (Srov. Iz 43,2) 
Víte, co znamenala ta slova pro utrápenou, 
rozbolavěnou duši, jak silně mě oslovil 
výrok, že nejsem sama, ale že někdo je se 
mnou a podrží mě? 
Tehdy jsem ještě neměla svou Bibli, až 
posléze jsem si citát vyhledala. Překlad 
v Bibli je jiný, ale má tentýž smysl – že 
Hospodin bude vždy s námi, že nás nene-
chá strhnout dravým proudem, spálit pla-
menem. Bezejmenného dobrodince, který 
mi zaslal beze slova vysvětlení onen vý-
rok, doposud neznám, ale v duchu mu 
děkuji za jeho hlubokou účast v mém trá-
pení, za snahu mi pomoci, která se nemi-
nula účinkem. A občas, pokud mám těž-
kosti, vzpomenu si na citát z Izajáše a zís-
kávám sílu se s problémem vypořádat. A 
chtěla bych tímto připomenout všem, aby-
chom beznadějně neklesali pod ranami 
osudu, ale aby nám bylo vždy útěchou, že 
Pán nás neopustí, půjde s námi přes 
„dravé řeky“ a podrží nás!  

Marie Jandová 

Děti a Bible 
< Proč Pán Bůh stvořil první den světlo? 
Aby bylo vidět na to, co stvoří potom. 
< Jak byl Adam v ráji potrestán? 
Musel se oženit s Evou. 
< Co si mysleli hosté v Káni, když Pán 
Ježíš proměnil vodu ve víno? 
Příště ho pozveme zas. 
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Přehled farních zpráv 

PŘÍJMY V KĆ   
Ve sbírkách vybráno                       1 041 804,00 
Přijatá půjčka na střechu Kvítkovice  250 000,00 
Za církevní úkony a činnosti  26 000,00 
Příspěvek Města Otrokovice na střechu Kvítkovice  200 000,00 
Dotace na vybavení suterénu  25 000,00 
Finanční dary od fyzických osob  312 500,00 
Nájemné (byt v podkroví fary, pozemek)  26 126,00 
Úrok běžného účtu  3 289,00 
Celkové příjmy                        1 884 719,00 
    
VÝDAJE V KČ   
Režijní výdaje  296 351,00 
z toho:   

elektřina                             62 594,00 
plyn                           124 564,00 
voda                             25 288,00 
pojištění, telefon, internet, ostraha, poplatky 
v bance, poplatky při opravě střechy 

                            83 905,00 

Bohoslužebné výdaje  23 415,00 
Mzdy  41 481,00 
sociální a zdravotní pojištění  28 510,00 
Odeslané sbírky + desátek + havarijní fond  230 980,00 
Dary a charitativní výdaje  32 650,00 
Opravy celkem                         1 361 514,00 

z toho: střecha Kvítkovice                         1 355 098,00 
Nákupy majetku: mikrofon, židle v suterénu, kopírka  58 880,00 
Dan z příjmu práv. osob,                                   676,00 
Ostatní výdaje (knihy, učebnice, katechetické pomůc-
ky, na setkání mládeže) 

 31 924,00 

Celkové výdaje                         2 106 381,00 

Čísla ze života farnosti v roce 2008  
Křtů bylo celkem 34, z toho 28 bylo z naší farnosti. Ve dvou případech šlo o křest dospě-
lého a v jednom o dítěte školního věku. 1. svaté přijímání mělo 17 našich dětí a také indi-
viduálně 4 dospělí. Církevní sňatek uzavřely pouze 4 páry. K věčnému odpočinku jsme při 
církevních obřadech doprovodili 25 zesnulých, z toho 11 mělo uložení do hrobu a 5 bylo 
zaopatřeno svátostmi. 

Hospodaření farnosti v roce 2008 
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Křty a pohřby za poslední období: 
Křty: Karolína Chvílíčková, Nella Janišová, Alžběta Valerová 
Poslední rozloučení: Marie Horáková, Vladimír Podhorný 

n Poděkování M. Janečkovi za realizaci 
ohřívače vody v kuchyňce a P. Rafajovi za 
zásuvky. 
n Poděkování za velice vydařený program 
TOM zábavy na sokolovně – Z. Vacl 
Farní odpoledne – 22. 2. 2009 - promítání 
z videokazety o okultismu, o posedlosti, o 
službě exorcisty,  
Farní zájezd do TV NOE v neděli 15. 3. 
2009. Odjezd autobusem v 7 hod. od Ko-
merční banky. Mše svatá v 10.30 hodin. 
Přihlásit se lze do 1. 3. 2009 v knihovně. 
Cena zájezdu je pro dospělé 100,- Kč, pro 
děti zdarma. TOM pořádá výpravu do Ost-

ravy 14. – 15. 3. vlakem. Přihlášky u ve-
doucích nebo na faře.  
Mše sv. bude v sobotu 14. 3. 2009 v 18.30 
v Kvítkovicích s nedělní platností a v neděli 
15. 3. bude v kostele sv.Vojtěcha jen ranní 
mše sv. v 7.30 hodin 
Křížové cesty – 1. křížová cesta bude 
v pátek 27. 2. 2009 v 17.30 hod. V pátek je 
třeba vybírat kratší texty křížové cesty. 
V neděli jsou Křížové cesty v 15.00 hod. 
Návrh uskutečnit křížovou cestu v přírodě 
– bude upřesněn.  
Zájezd do Spišské diecéze se bude ko-
nat 1. 5. – 3. 5. 2009. 

Jednání pastorační rady farnosti 2.2.2009 

24.2. 16.00 út KVČ-dílny: Maškary - obličejové barvy Suterén kostela 

25.2.   st Popeleční středa   

2.3. 16.00 po Setkání seniorů Suterén kostela 

2.3. 19.00 po Schůzka pastorační rady Suterén kostela 

15.3.   ne Farní mše sv. v televizi NOE Ostrava 

17.3. 16.00 út KVČ-dílny: Řekni ááá – obrázky ze špachtlí Suterén kostela 

22.3.   ne Adorační den Kvítkovice 

22.3. 17.30 ne Louskáček – setkání vedoucích Fara 

6.4. 16.00 po Setkání seniorů Suterén kostela 

6.4. 19.00 po Schůzka pastorační rady Suterén kostela 

7.4. 16.00 út KVČ-turnaj: Trans Amerika/Evropa Suterén kostela 

12.4.   ne Velikonoční neděle   

18.4. 19.30 so Svatovojtěšská veselice Sokolovna 

26.4. 15.00 ne Svatovojtěšské odpoledne U kostela 

Kalendář farnosti Otrokovice 
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Zprávy z arcidiecéze 

L etos se opět uskuteční v sobotu před 
Květnou nedělí (4. dubna 2009) arci-

diecézní setkání mládeže. Tentokrát se 
bude konat v Kroměříži. Základní program 
je stejný jako v uplynulých letech - začá

tek programu v 9.00, ukončení mší svatou 
v 15.00. Oběd z vlastních zásob, příspě-
vek na částečné uhrazení nákladů setkání 
je 40 Kč/os. 

M inistranti jsou zváni na pětidenní pu-
tovní tábor na Slovensko, který se 

uskuteční v termínu od 6. července do 10. 
července 2009. Na této pouti bude mož-
nost se seznámit s křesťanskými a turistic-
kými památkami na Slovensku, nahlédne 
se do života bohoslovců. Přesný program 
bude upřesněn později. Cena pouti je 2000 
Kč. Ministranti se zúčastní  primice novok-
něze Pavla Šupola – 6. 7. 2009, následo-

vat bude návštěva Francovy Lhoty, rodiště 
kardinála Trochty – a dále „Slovenský Bet-
lehem" - Rájecká Lesná a  Badín - kněžský 
seminář, výlet do hor a prohlídka kultur-
ních památek Slovenska. Přihlášky zasílej-
te do Velikonoc na adresu: 
e - mail: sedlacekf@seznam.cz nebo fasti-
pa@ado.cz (může jet až 80 ministrantů) 

P. František Sedláček, vizovický děkan 

Arcidiecézní setkání mládeže 

Pozvání k putovnímu táboru ministrantů na Slovensko 

U  příležitosti roku sv. Pavla pořádá 
Arcibiskupství olomoucké na přelomu 

května a června poutní zájezd po stopách 
sv. Pavla. 
MALÝ OKRUH: Soluň, Filipy, Trója, Efes, 
Laodicea, Pamukale, Hierapolis, Kolosy, 
Antiochie, Lystra, Ikonium, Ankara, Istan-
bul  
Termín: 18. 5.-26.5. 2009, cena: 19700 Kč 
VELKÝ OKRUH: Istanbul, Artkara,  Ikoni-
um, Lystra, Antiochie, Kolosy, Hierapolis, 
Pamukale, Laodicea, Efes, Trója, Filipy, 
Soluň, klášter Meteora, Atény, Korint, My-
kény, Pátráš, Bari, Řím  
Termín: 26.5.-9. 6. 2009, cena: 29700 Kč.  
Zvolená trasa po Turecku, Řecku (a v delší 
variantě končící v Římě) vám nabízí jedi-
nečnou možnost navštívit většinu míst, kde 
sv. Pavel působil a jimž adresoval své 
listy. Součástí duchovního programu pouti 

budou i pravidelné bohoslužby a zejména 
podrobný výklad Pavlových listů. Účast na 
pouti je spojena s možností získat plno-
mocné odpustky 
Program zájezdu s dalšími informacemi a 
přihlášku si mů-
žete vyzvednout 
na faře. Uvedené 
informace jsou 
rovněž k dispozi-
ci na interneto-
vých stránkách 
Ar c ib iskups tv í 
o l om ouckého . 
Všichni jste sr-
dečně zváni. 

Poutní zájezd „Po stopách sv. Pavla" 

mailto:sedlacekf@seznam.cz
mailto:pa@ado.cz
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M atice velehradská vyhlašuje v rámci 
příprav na oslavy 1150. výročí pří-

chodu Cyrila a Metoděje na Velehrad (863) 
autorskou soutěž na nové písně ke cti 
těchto svatých apoštolů. Je možno zaslat 
texty bez nápěvu (pak budou předány ke 
zhudebnění renomovaným autorům) nebo 
je i zhudebnit. 
Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií: 
A- všeobecná píseň do kostela s doprovo-
dem varhan, 
B - píseň pro společenství s doprovodem 
kytary, 
C - píseň pro pěší poutníky, která by se 
dala zpívat bez doprovodu, 
D - mešní píseň. 
Při tvorbě textu je třeba brát v úvahu řadu 
skutečností: že oba bratři byli jmenováni 
patrony Evropy; navázali na iroskotskou 
misii, která působila před nimi; v jejich díle 
pokračovali jejich žáci sv. Gorazd a druho-
vé; u ostatních Slovanů jsou uctíváni jako 
Svatí sedmipočetníci (zakladatelé od po-
čátku). 
U mešní písně je ještě třeba přihlédnout k 
dalším požadavkům: strofy by měly mít 7 
až 10 sedmi- až desetislabičných veršů, 

před evangeliem by měla být jedna strofa, 
v níž se bude opakovat Aleluja s použitím 
textu verše před evangeliem ze slavnosti 
sv. Cyrila a Metoděje (lze parafrázovat), k 
obětnímu průvodu dvě strofy, ke přijímání 
2 až 3 strofy, jedna na díkůvzdání a dvě na 
závěr. 
Všeobecné podmínky k mešní písni: 
1. mezi verši nebudou přesahy - jde o text 
pro zhudebnění, ne o báseň, 
2. autor bude ochotný ke korekturám textu, 
které se ukážou jako nutné při zhudebně-
ní. 
Průběh soutěže: Termín zaslání textu je 
29. 11. 2009 (1. neděle adventní), a to na 
adresu: Matice velehradská, Stojanovo 
nádvoří 206,687 06 Velehrad, nebo e-
mailem info@maticevelehradska.cz. Ne-
zhudebněné texty budou rozeslány sklada-
telům k vytvoření nápěvů. V adventě 2010 
budou kompletní písně předloženy k cír-
kevnímu schválení a pak nabídnuty farnos-
tem i společenstvím. 
Základní kritéria pro přijetí práce: dosud 
nezveřejněný vlastní text, dodržení rozsa-
hu a tématu, dodržení termínu, dodání 
pravdivých údajů o autorovi. 

Matice velehradská hledá talenty 

V ážené a obětavé pletařky-
dobrovolnice, pomocnice, pomocníci a 

podporovatelé!        
Tak nás oslovilo Občanské sdružení Ome-
ga plus, Kyjov, které pomáhá malomoc-
ným v Africe a Indii. Zásobují přízí 48 míst 
v Olomoucké arcidiecézi a 22 míst v dal-
ších místech Moravy a Čech. V roce 2008 
sdružení odeslalo 13 000 obvazů v 22 
balících. Balíky posílají poštou do leprosá-
lií. Poštovné hradí Arcidiecézní Charita 
Olomouc. 
Pozor - změna: hotové obvazy rolujte 

(neskládejte)!!! 
Vy jste již letos napletly a p. Výleta 30.1. 
2009 odvezl 150 obvazů, 200 Kč dostal na 
benzín a za 1 000Kč dovezl příze. 
Takto nás sdružení oslovilo a poděkovalo: 
Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci 
na tomto bohulibém díle, přejeme pokoj, 
dobro, zdraví a Boží přízeň v dalších 
dnech. S přátelským pozdravem Vladimír 
Výleta v. r. 
I my se připojujeme k přání všeho dobrého 
a děkujeme Bohu za Vaší práci  

M. Knapková a M. Šmiková 

   Pleteme pro malomocné 

mailto:info@maticevelehradska.cz


12 

  

V letošním roce začíná vycházet už 20. 
ročník otrokovického farního zpravodaje. 
Původně se zpravodaj jmenoval Farní 
občasník sv. Michaela (odtud zkratka 
FOM), nyní už jen Farní občasník. Po-
d ob né  vý r oč í  býv á  d ův od em 
k zamyšlení a k ohlédnutí. 
Půjčil jsem si archivní výtisky všech 
farních občasníků od roku 1990. Dýchá 
z nich kus skutečné historie protkané 
osudy lidí, kněží, kostelů, farnosti i ob-
ce. Velký formát na zažloutlém papíru 
se postupně zmenšuje, tisk i obrázky 
jsou čím dál kvalitnější a před očima se 
míhají stovky a stovky různých zpráv. 
Podívejme se, jaká ta léta byla. 

1990 
První číslo farního zpravodaje vyšlo 
4.2.1990, tedy krátce po listopadovém 
převratu. Obálka z tmavomodrého dřevi-
tého papíru, na ní napůl ručně, napůl psa-
cím strojem neumělá hlavička Farní občas-
ník sv. Michaela. Tehdejší duchovní správ-

ce naší farnosti otec Vojtěch Šíma 
v jednom z prvních příspěvků píše: „... 
bude informovat o životě farnosti, bude 
z Vaší iniciativy přinášet nové podněty, 
vzájemné obohacení a povzbuzení...“ O 
kus dále uvádí: „Budu rád, když se dosta-
ne do rukou zvláště nemocným a starším, 
kteří nemohou navštěvovat bohoslužby, 
aby věděli o tom, co se ve farnosti děje.“ 

Ve třetím čísle se na obálce objevuje pěk-
nější grafika, která pak FOM provází něko-

lik let. FOM 
roku 1990 
vycházel prak-
ticky každý 
měsíc. Jeho 
obsah byl od-
razem množ-
ství změn ve 
spo l ečnos t i , 
každý den 
nastala nějaká 
změna. O čem 
psal? Kromě 
d u c h o v n í c h 
zamyšlení  se 
v něm objevilo 
také Občanské 
fórum křesťa-
nů, požadavky, 

založení sdružení pro stavbu nového kos-
tela, informace o nových křesťanských 
časopisech, upozornění na změny 
v tehdejším právu, sdružení Křesťanská 
pomoc sv. Anežky, založení farní knihov-
ny, ustanovení Charity, změna organizace 
církevních pohřbů... 
Projevovala se v něm také bouřlivá politic-
ká situace: Občasník přinášel požadavky 
na změnu přístupu státních orgánů 
k církvi, zprávy o založení nových politic-
kých stran, o jmenování nových biskupů, o 
návštěvě papeže, o aktivitách různých 
křesťanských sdružení, listy biskupů a 
výzvy. 
22. 6. 1990 se v občasníku připomíná prv-
ní společenský večer křesťanů na Soko-
lovně – předchůdce naší Svatovojtěšské 
zábavy. 
Zvláštní náboj v sobě měly dopisy otroko-
vických emigrantů, kteří psali do své pů-
vodní farnosti. Za celý rok 1990 vyšlo cel-
kem 11 zpravodajů, tedy téměř každý mě-

FOM vychází dvacátým rokem (1) 
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síc jeden, často i o více než 16 stranách. 
To vše děláno na koleně, za primitivních 
technických podmínek, které si dnes už ani 
neumíme představit. Klobouk dolů před 
jeho tehdejšími tvůrci!! 

1991 
První číslo roku 1991 přináší v obsahu 
zásadní změnu. Redakce oznamuje, že 
FOM bude přinášet pouze texty věci týkají-
cí se života farnosti. Redakci tehdy tvořili 
o. V. Šíma, P. Záleský, J. Zouhar a P. 
Čech. 
V polovině roku 1992 opouští FOM tmavo-
modrou obálku a přechází na bílou obálku, 
na které úvodní grafika lépe vyniká. 
V tomto ročníku začíná cyklus příspěvků 
Antonína Gazdoše Církevní dějiny Otroko-
vic, který měl téměř 20 pokračování. Mezi 
autory se objevují jména jako Záleský, 
Knapek, Janečka, Březina. Stálým přispě-
vatelem byl tehdejší místostarosta Ing. 
Stodůlka, který v rubrice „Na vědomost se 
dává“ seznamoval se změnami na Měst-
ském úřadě, zejména ve vztahu k farnosti. 
O grafický vzhled pečovala Jindřiška No-
votná, obrázky kreslili Drahomír Janík a 
Jan Kropáč. Redakci rozšířil i zástupce 
Kvítkovic Tomáš Holčík. 

1992 
V tomto roce se ve zpravodaji začíná obje-
vovat více zpráv o stavbě nového kostela. 
Pokračují cykly Církevní dějiny Otrokovic a 

Na vědomost se dává a přibývá dalších 
zpráv o různých aktivitách ve farnosti, tře-
ba o prvních dětských táborech. Charakter 
doby a začátky podnikání dokresluje se-
znam několika farníků– prvních soukro-
mých podnikatelů. 
To, že se noví autoři zdráhali své příspěv-
ky podepsat a doručovali je do redakce 
anonymně, dokresluje i oznámení redakce 
v posledním čísle tohoto ročníku, že zprá-
vy musí být podepsány. 

Pavel Ludvík 

o. V. Šíma - Proč začal vycházet FOM? 
Vznik FOMU sledoval dva základní cíle, 
a to především: po dlouhých letech cen-
zury a zákazu vydávání náboženských 
periodik podrobně informovat o životě 
farnosti věřící, zvláště také nemocné 
farníky, psát o činnosti nejen ve farnosti, 
ale i o náboženské aktivitě věřících 
v ostatních regionech, příp. sdělovat 
informace o církvi z celého tehdejšího 
Československa (Pozn: všechny výstupy 
médií kontrolovaly a schvalovaly za tota-
lity různé komise aparátu KSČ). 
Za další, šlo o to mít zpětnou vazbu od 
věřících a čtenářů, např. v rubrice „Co Vy 
na to, otče Vojtěchu?“, což bylo dříve 
naprosto nemožné. Myslím si, že se to 
dobře podařilo také díky práci několika 
nadšenců. 

Otrokovické radnici není lhostejný osud 
historických památek na území města, ba 
naopak. Podle schváleného plánu obnovy 
drobných plastik a sakrálních památek na 
území Otrokovic radnice tyto historické 
památky obnovuje. Před koncem minulého 
roku byly dokončeny restaurátorské práce 
na dvou památkách - kříži u městského 
obchvatu a kříži v blízkosti starého kostela. 
Celkové náklady na restaurátorské práce 
na kříži u městského obchvatu činily 130 
tisíc korun, obnova kříže u starého kostela 
přišla na 80 tisíc korun. Všechny tyto fi-

nanční prostředky uhradilo ze svého roz-
počtu město Otrokovice. Autorem rekon-
strukčních prací obou křížů je restaurátor 
František Pavůček z Petrova. V letošním 
roce budeme pokračovat v rekonstrukcích 
historických památek podle schváleného 
plánu jejich obnovy. Občané Otrokovic tak 
mohou být právem hrdi na své město, kte-
ré přikládá obnově historických památek 
patřičnou důležitost. 

S pozdravem a přáním pěkného dne, 
Ing. Milan Plesar 

tiskový mluvčí města Otrokovice 

Opravy otrokovických křížů  
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Pro rodiče a jejich děti 

S nažme se, aby poslední hodiny dne 
byly těmi nejhezčími. 

V posledních hodinách kteréhokoli dne 
často vybuchne negativní napětí, které se 
v jeho průběhu nastřádalo. Pro rodiče i děti 
to obvykle bývá nepříjemné. Některé  dětí 
mají dny zaplněné víc než prezident re-
publiky. 
„Už se vždy nemůžu dočkat, až bude noc,“ 
napsal jeden chlapec, „abych si přetáhl 
peřinu přes hlavu a mohl jít spát.“ To je 
evidentní projev psychické i fyzické únavy. 

Při dnešním způsobu života je však večer 
jediným momentem, kdy je celá rodina 
pohromadě. Večerní okamžiky před spa-
ním mají zvláštní význam, přichází totiž 
noc, která může dítěti nahánět strach. Pro-
to děti často touží, aby je někdo držel za 
ruku, rády usínají při světle lampičky. 
V ovzduší má být cítit teplo, laskavost, 
dobrota. Je dobré číst z pěkné knížky, 
zpívat, povídat si, naslouchat dětem, sdílet 
se, pomazlit se. I modlitba je potom snad-
nější.  

Vybrala Marie Čechová 

Okénko pro rodiče 

Rodinné pasy  

U ž jste slyšeli o rodinných pasech? My 
ještě nedávno také ne. A přitom opat-

řit si rodinný pas je záležitostí velmi jedno-
duchou. V mnoha ohledech je vlastnictví 
rodinného pasu velice zajímavou, motivují-
cí, a v neposlední řadě finanční výhodou. 
Takže o co vlastně jde? 
Projekt „Rodinné pasy“ vznikl především 
jako projekt na podporu rodin. Jeho pod-
statou je vytvoření a realizace systému 
poskytování slev a dalších výhod rodinám 
s dětmi. Poskytované slevy jsou určeny 
pro všechny rodiny (i neúplné, samoživite-
le, osoby mající dítě v péči ) s alespoň 
jedním dítětem do věku 18 let. Podmínkou 
je pouze mít trvalé bydliště v jednom ze 
zapojených krajů. Prozatím jsou v projektu 
zapojeny kraje: Jihomoravský, Olomoucký, 
Zlínský, Pardubický, Ústecký a kraj Vyso-
čina.  
Držitelům karty vzniká u vybraných posky-
tovatelů nárok ve výši 5 – 50%. Projekt 
využívá nejen slev na volnočasové aktivity 
( kulturní a sportovní akce, zámky, sporto-
viště, muzea … ), ale i věrnostního progra-
mu Sphere card, který nabízí slevy v širo-
kém spektru oborů v celé ČR i na Sloven-

s k u . 
S l evy 
lze také uplatnit v Dolním Rakousku. 
Registrace je velmi jednoduchá a bezplat-
ná. Stačí vyplnit internetový formulář na 
www.rodinnepasy.cz nebo e -mailem  
info@rodinnepasy.cz či zasláním formulá-
ře na adresu kontaktního centra (Rodinné 
pasy, P.O.BOX 3, 760 01 Zlín ), případně 
na telefonu 543 211 254. Do dvou měsíců 
vám přijde jedna nebo dvě kartičky. Na 
jednoho rodiče připadá jeden pas, tudíž v 
úplné rodině můžete vlastnit pasy dva. 
Spolu s pasy dostanete ještě katalog po-
skytovatelů slev a výhod, takže máte pře-
hled o celém Zlínském kraji i doporučení z 
jiných krajů. Aktuálně vás pak informují o 
právě probíhajících akcích e -mailem. 
A pak už jen po předložení rodinného pasu 
využíváte slev. Záleží jen na vás, zda si se 
slevou koupíte nové pneumatiky na auto či 
skleničky na víno, vydáte se do kina, mu-
zea, ZOO či  na dovolenou do hotelu. Mož-
ná se spokojíte jen s rodinnou večeří v 
nedaleké restauraci.... Možností je oprav-
du hoooooooooodně! Tak vybírejte.... 

Míša Černošková 

mailto:info@rodinnepasy.cz
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Otázka je snadná. Víš, o koho se jedná?                   
Pokud ano, doplň jméno! 

å Narodil se v židovské rodině. Pokřtil 
ho sv. Pavel, který ho pozval na misijní 
cestu – v této službě však dlouho nevytr-
val. Zato později poctivě spolupracoval se 
sv. Petrem a se sv. Pavlem se usmířil.Je 
podle něho pojmenováno jedno 
z evangelií, ve znaku má lva, je patronem 
notářů. Vzorem nám může být v tom, že se 
dovedl usmířit a polep-
šit. 
 

ç Měl starší rodiče. Žil velmi skromně na 
poušti. Nabádal lidi k obrácení a křtil ty, 
kteří chtěli změnit svůj život k lepšímu. Byl 
to  prorok a jeho úkolem bylo připravit lidi 
na příchod Spasitele. Odsoudili ho  za to, 
že říkal pravdu. Je patronem kožešníků a 
může nám být vzorem v tom, abychom se 
nebáli říkat pravdu, i když za to pak nebu-
deme pochváleni.    
 

é Byl synem z bohaté rodiny v Betlémě. 
Patřil mezi 72 Ježíšových učedníků. Po 
nanebevstoupení Pána Ježíše byl losem 
vybrán mezi apoštoly místo Jidáše.Stal se 
velmi horlivým hlasatelem evangelia mezi 
pohany. Je patronem různých řemeslníků 
a můžeme si z něho vzít příklad v tom, že 
se nebál povídat o Ježíši těm, kteří o něm 
nikdy neslyšeli. 
 
 

è Žil v Jeruzalémě. V době, kdy se naro-
dil Ježíš, byl už velmi starý. Bůh mu slíbil, 
že před svou smrtí uvidí Mesiáše. Právě 
se modlil v chrámě, když Josef s Marií 
přinesli malého Ježíška k požehnání. Po-
znal v něm slíbeného Mesiáše a také to, 
že Ježíš se stane světlem pro všechny 
národy. Panně Marii řekl, že bude se svým 
synem prožívat těžký osud. Je patronem 
žehnání dětí. 

Řešení kvízu:  

Pro děti 

Kvíz pro děti - Postavy z Nového zákona 
Celý rok se při dětských mších svatých seznamují děti v naší farnosti podrobněji 
s postavami Nového zákona. V naší rubrice nabízíme možnost si vše zopakovat. 

FARNÍ OBČASNÍK  
Vychází při příležitosti církevních svátků. 
Vydání dalšího čísla: 5.4. 2009 
Uzávěrka dalšího čísla: 22.3.2009 
Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. 
Určeno pro vnitřní potřebu.  
Neprodejné!  
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu  
a krácení textů.  
Redakční rada: P. Mgr. 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.otrokovice.farnost.cz 

 

 

 

 

 

Marek, Jan Křtitel, Matěj, Simeon 

Učitel náboženství se ptá: Proč vzali 
Josef a Maria s sebou Ježíše, když 
šli do Jeruzaléma? 
Děti: Asi nesehnali nikoho na hlídání! 

mailto:obcasnik@volny.cz
http://www.otrokovice.farnost.cz
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Omalovánky z křížové cesty 
Ježíš před Pilátem 
Ježíš by nespravedlivě odsouzen – přestože byl v právu, nebránil se, ale vše trpělivě snášel. I my se 
můžeme setkat s tím, že někdo odsoudí nebo poníží naše kamaráda, spolužáka – Ježíšův příklad 
nám v těchto chvílích může být posilou, abychom dokázali být nablízku slabšímu, i když mu třeba 
nerozumíme, a nepřidat se z pohodlnosti či strachu na stranu silnějšího. 

Ježíš potkává svoji Matku 
Ježíš musel jít svou cestou sám. Kolem něho bylo mnoho 
lidí, kteří se k němu chovali ošklivě a zle se na něho 
dívali. Ale byla mezi nimi i jeho maminka Maria – určitě 
byla velmi smutná, možná plakala, ale byla s ním. Tak i 
my můžeme svým pohledem nebo blízkostí potěšit ty, 
kdo se trápí. 


