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Darujme o Vánocích úsměv
Nám, nám narodil se z života čistého, z rodu královské-

ho…  Zase po roce otvíráme svá nitra pro Boží naro-
zení, jsme nějak lepší a hodnější, vždyť chystáme v srdci
kolébku pro dítě s něžným jménem Ježíšek…To svaté
jméno neobyčejného dítěte neobyčejných rodičů. To, jež
nemá nic společného s obchodním jménem Ježíšek, kte-
rého jsme pasovali na pošťáka a dali mu úkol vláčet balíky
dárků ze supermarketů do našich domovů. Chceš něco?
Napiš si Ježíškovi, slýcháme. Levné zboží vám přináší
Ježíšek, křičí zelený skřet z televizní obrazovky atp. Tedy
Ježíšek – rovná se peněženka…

Nechme marketingová hesla obchodníkům a Ježíška
nosícího dárky nejmenším dětem. I ty, v čistotě svých mla-
dých duší však cítí, že spolu s dárky přišlo domů něco
nepopsatelně krásného, nadpozemského a kouzelného.
Vždyť křesťanská duše očekává narození Spasitele a stojí
pohnutě u jesliček, nad kterými se sklání Svatá Rodina,
pastýři a zvířátka. Vánoční příběh – kolikrát jsme ho už
slyšeli a prožili – nás nikdy neomrzel, nezevšedněl. Nao-
pak, těšíme se, čekáme, počítáme adventní dny. Není to
totiž jen lidská pohádka, ale Boží příběh o Tom, kterému
se klaníme spolu s anděly, prosíme o ochranu pro naše
rodiny a věříme, že Jeho láska učiní svět lepší a šťastněj-
ší. Doufáme v Jeho požehnání a toužíme, aby navždy
v našich životech zůstala vánoční radost a pokoj.

O Vánocích můžeme také myslet na Ježíše jako na
dítě, které chceme potěšit. Od kterého nechceme jen brát,
ale kterému chceme i my něco darovat. Vždyť i pozemské
dítě rádi hýčkáme, těšíme, obdarováváme. Rádi vidíme,
když je klidné a spokojené, když se usmívá. Darujme pro-
to úsměv – Bohu, našim blízkým i neznámým lidem.
Úsměv, který netvarují jen rty, ale vychází ze srdce, které
nesoudí, nehodnotí, které chce jen potěšit. V každém
úsměvu je kousek lásky a každá lidská láska je odleskem
Lásky Boží. Řekněme u jesliček Ježíši Dítěti spolu se sva-
tou Terezií z Lisieux: „Nechci jiné radosti, než aby ses
usmíval…“ 

Lenka Baroňová

Číslo 7, ročník XXVI
Neděle 13. prosince 2015
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Jaká je tvoje nejstarší vzpomínka na
advent nebo Vánoce?
Ta je z předškolního věku, kdy jsem byl
ještě přesvědčený, že dárky a stromeček
přináší Ježíšek. Holčička od sousedů mě
překvapila tvrzením, že oni si doma stro-
meček zdobí sami. To jsem přijal, ale dár-
ky, ty mně ještě nějakou dobu nosil Ježí-
šek. Že to tak není, jsem se dozvěděl poz-
ději.

Hm, tak já jako předškolák takové zna-
losti ještě neměl. Myslíš si, že má smysl
malé děti v představě Ježíška ponechá-
vat co nejdéle?
Nějak to natahovat, to v dnešní době už
asi nejde.

Jak se změnily Vánoce od dob tvého
dětství?
V té podstatě, jak je společnost prožívá, se
Vánoce moc nezměnily. Po stránce dárků
a různých vymožeností, které jsou s nimi
spojené, se změnily hodně, ale to není
podstatné. V obecném přístupu
k Vánocům změnu nevidím. Samozřejmě
se mění vnímání Vánoc v dětství a
v dospělosti.

A co je tou podstatou Vánoc, která se
nemění?
Myslím, že ať jde o věřící či nevěřící,
všichni chtějí Vánoce prožít jako pěkné
sváteční chvíle.

Změnily se Vánoce za dobu tvé kněžské
služby?
Mám k tomu takový osobní poznatek, jak
se změnil můj přístup k Vánocům. Zpočát-
ku jsem měl pocit, že na půlnoční musím
lidem říct, že nestačí přijít jen na tu půlnoč-
ní. Nyní hledám, co jim říct, aby byli rádi,

že na tu půlnoční přišli.
Už mnoho let cítíme v adventu velký
tlak zvenku: nákupy, povinnosti, přípra-
vy. Stojí nám to za to?
Určitě stojí za to prožít příjemné sváteční
chvíle, to ale obnáší nějakou přípravu.
Pochopitelně by přípravy neměly člověka
ovládnout a vyčerpat. Je dobré umět rozli-
šit, které starosti se nemusí přehánět a
které lze třeba úplně vypustit.

Co považuješ v přípravě na Vánoce za
nejdůležitější?
Mezi všemi předvánočními starostmi je
hlavní uhájit si potřebný čas na Boha i své
bližní. I během všech starostí je dobré mít
na paměti, že to neděláme proto, abychom
my vynikli a co nejlépe obstáli, ale pro své
blízké a k oslavě Ježíšova narození.

Jak se tomu předvánočnímu náporu
bránit?
Člověk by si měl advent dobře rozvrhnout,
aby neměl vše naráz. Měl by si říct, co kdy
je potřebné udělat, co kdy je třeba mít ho-
tové. Na druhou stranu bychom ale také
neměli ulpět na tom, co jsme si naplánova-
li, a přijmout, že dodržet plán není to nej-
důležitější. Prostě je dobré udělat to, co
člověk bez velkého stresu zvládne. Aby-
chom měli o Vánocích klidné svědomí,
k tomu není nutné všechno dokonale
zvládnout, ale o dobrou přípravu se pocti-
vě snažit. Samozřejmě, že bez připravené-
ho srdce nám ostatní přípravy
k pokojnému prožití svátků moc nepomo-
hou.

Cítí kněz ten nával předvánočních po-
vinností také?
Necítím tlak, který prožívá běžná rodina, to
jde mimo mě. Ale prožívám tlak duchovní
služby, různých povinností je prostě víc.
Musím si víc než jindy hlídat čas na modlit-
bu, rozjímání a duchovní četbu, protože
času je míň. Člověk ví, že by tyto věci ne-
měl zanedbávat, osobní duchovní život je i
v tomto období důležitý.

Adventní rozhovor s otcem Josefem
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Já jsem letos kvůli návalu pracovních
povinností vypustil předvánoční kon-
certy, které mám rád. Možná bych stihl
obojí, ale s velkým vypětím. Rozumíš
tomu?
Mám podobný problém. Mě by také lákalo
podívat se do jiných farností, jaké tam dě-
lají akce, jak mají zorganizovaný Živý bet-
lém, ale jsem vázaný tady, nejde to. Kdy-
bych byl pánem svého času, tak bych jel.
Třeba bych to zvládl, ale za jakou cenu?

Má současná hektická doba ve vnímání
Vánoc i nějaké klady?
Stále se neztratilo jedno: pořád v tom figu-
ruje narození Krista v Betlémě, pořád se
chodí do kostela, zpívají se koledy, to se
vánočním humbukem nepodařilo vytěsnit.
To je docela zřetelné.

Co pozitivního vidíš na Vánocích v naší
farnosti?
O Vánocích vidím, kolik lidí je ochotno
zapojit se do farních příprav a společného
prožívání Vánoc. Začíná to už adventním
programem pro rodiny s dětmi. Mnohým
zabere řadu týdnů příprava na vánoční
besídky nebo Živý betlém. Sbor a schóla
zase pečlivě připravují vánoční zpěvy.
Další lidé mají na starost přípravu kostela
a vánoční výzdobu. I když to od některých
vyžaduje napnout hodně sil, neslyšel jsem
nikoho, že by mu to nestálo zato. Díky
těmto lidem můžeme i v našem farním
společenství prožívat Vánoce pěkně a
svátečně.

Mezi těmi, které o svátcích navštívíme,
budou i nevěřící. Jak s nimi o narození
Krista mluvit?
Nevím, snad se snažit tyto svátky co nejvíc
prožívat s Kristem. Čím víc se mi toto bude
dařit, tak tím víc může Kristus skrze mě
promlouvat k našim nevěřícím sousedům.

Když jim přece jen budu chtít předat
nějakou drobnost z vánočního příběhu,
co by to mohlo být?
Mohlo by to být cokoliv, kde bude poznat,
že to je řečeno ze srdce. Že nám nejde o

to někomu něco vnucovat, ale že se napří-
klad chceme podělit o něco, čím se cítíme
být obdarováni nebo z čeho máme radost.

Co Vánoce přinášejí společného věří-
cím i nevěřícím?
Uvědomuju si, že ostatní církevní svátky
slaví především věřící, kdežto další lidé jen
okrajově. Ale Vánoce slaví téměř všichni.
Asi to bude tím, že Vánoce přinášejí všem
možnost setkat se při svátečních chvílích a
společně prožít pěkné okamžiky.

Proč si myslíš, že nevěřící chodí na Vá-
noce do kostela?
Zarytě nevěřící tam nepůjde, je to proti
jeho přesvědčení. Ostatní to mají jaksi
propojené s vánoční atmosférou, je to pro
ně příležitost, jak ji umocnit. Pro některé je
to tradice, že se to patří, ale někteří to vní-
mají více po duchovní stránce, cítí, že je
tam něco táhne.

Cítíš o Vánocích jako farář větší šanci
oslovit lidi?
Vnímám, že v kostele mám před sebou
řadu jiných lidí, a je to pro mě určitě příleži-
tost, jak jim něco předat. Snažím se tuto
možnost nepromarnit.

Zkusme skončit  náš rozhovor
u vánočního stromečku. Kupuješ také
vánoční dárky? Dostáváš dárky?
Nakupuju také, ale jen drobnosti, symbolic-
ké dárky. A jestli dostávám rád dárky?
Nemám rád takové, které dostávám jen
proto, že se to patří. Bez nich bych se klid-
ně obešel.

A o jaký dárek pro Tebe se máme u Je-
žíška přimluvit?
V letošním roce jsem zřetelněji pocítil, že
mi Pán položil na srdce pořádání tzv. kur-
zů Alfa v naší farnosti. Bude tedy záležet
na tom, jestli takovou výzvu uslyší i další
možní spolupracovníci, takže to by byl
dárek, kde modlitby na takový úmysl velmi
přivítám. 

Ptal se Pavel Ludvík
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Vánoce v naší farnosti
Vánoční program v otrokovických kostelech
24. 12. 2015, čtvrtek, Štědrý den
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 15:30 bohoslužba pro děti
Kvítkovice – kostel sv. Anny 22:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 24:00 mše svatá
25. 12. 2015, pátek, Narození Páně
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 15:00 Živý betlém
26. 12. 2015, sobota, Sv. Štěpána
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 17:00 koncert chrámového sboru
27. 12. 2015, neděle, Sv. Rodiny
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá

28. 12. 2015, pondělí, Sv. Mláďátek
Pouť na Sv. Hostýn Pořádá TOM
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 18:00 bohoslužba slova
29. 12. 2015, úterý
Otrokovice – charitní kaple 10:00 bohoslužba slova
Senior C – sál v přízemí 14:00 mše svatá
30. 12. 2015, středa
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 18:00 mše svatá
31. 12. 2015, čtvrtek, Sv. Silvestra
Malenovický hrad 9:00 Silvestrovský pochod
Kvítkovice – kostel sv. Anny 16:00 mše svatá na závěr roku
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 23:00 mše svatá na závěr roku

Otrokovice – sál pod kostelem 17:00 posezení u cimbálu

Ve farním kostele sv. Vojtěcha:
neděle 20. 12. od 16 do 18 hod. za
přítomnosti více zpovědníků
středa 23.12. od 17 do 17:50 hod.
V kostele sv. Michaela
pondělí 21.12. od 17 do 17:50 hod.

V Kvítkovicích:
v sobotu 19.12. v 17 hod.
Ve Zlíně v kostele sv. Filipa a
Jakuba:
Ve všední dny od 17. do 23.12.
v 9–12, 14–17 hod.

Svátost smíření před Vánocemi
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Pozvánka na Živý betlém
Jako již tradičně vás všechny zveme na
Živý betlém, který se koná na Boží hod
vánoční 25. 12. 2015 od 15 hodin v pro-
storách parku před kostelem sv. Vojtěcha.
Nebude chybět tradiční průvod ani let an-
děla z věže. Letos si připomeneme, jak
lidé celého světa vítají narozeného Spasi-
tele, a těšit se můžete i na jedno překva-
pení. Těšíme se na vás! 

Přístup k jesličkám
v kostele sv. Vojtěcha
25. 12. - 3. 1. vždy od 14 do 18 hod.
Mimo to vždy před bohoslužbami a po nich.

Vánoční programy
a koncerty
25.12. v 15 hod.
Živý betlém u kostela sv. Vojtěcha věnova-
ný míru mezi všemi národy
26.12. v 17 hod.
Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha
Program: J. J. Ryba, Česká mše vánoční
Účinkuje: Smíšený chrámový sbor
27.12. v 17 hod.
Posezení u cimbálu aneb „Co vánoce dělá
vánocemi“ v sále pod farním kostelem.
K poslechu bude hrát legendární Cimbálo-
vá muzika strýca Karla.
3. 1. v 15 hod.
Vánoční besídka v kostele sv. Anny
v Kvítkovicích
3. 1. v 17 hod.
Novoroční koncert v kostele sv. Vojtěcha
Účinkují: Magna Mysteria a Děvčice
z Vonice.

1. 1. 2016, pátek, Matky Boží P. Marie
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá
2. 1. 2016, sobota
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá

Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 15:00 dětská besídka
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 17:00 koncert Magna Mysteria a hosté

3. 1. 2016, neděle

Novoroční program v otrokovických kostelech

Novoroční koncert
Soubor Magna Mysteria připravil program,
ve kterém zazní písně z období gotiky,
renesance a baroka, mimo jiné i písně
dvou významných barokních skladatelů
Karla Václava Holana Rovenského
(kancionál Capella regia musicalis) a
Bedřicha Briedla (vánoční kancionál Jes-
ličky). V loňském roce byl hostem pořadu
mužský sbor Bratříčci a spojení staré hud-
by s lidovým zpěvem vytvořilo velmi krás-
né souznění. Proto je letos program při-
praven obdobně, hostem bude ženský
sbor Děvčice z Vonice ze Zlína. 
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Vánoční přání pastorační
a ekonomické rady
Zanedlouho oslavíme Vánoce, svátky

narození Krista, a konec občanského
roku. Při této příležitosti vám posíláme
srdečný vánoční pozdrav a poděkování za
úsilí, s jakým jste v letošním roce pomáhali
šířit Boží království, lásku a porozumění
mezi lidmi. Velmi si ceníme těch z vás,
kteří jste k řešení praktických obtíží každo-
denního života přidali i starost a péči o
potřeby našeho farního společenství, díky
vám se tak můžeme scházet, oslavovat
Boha a učit tomu i naše děti.

Je mnoho těch, které již v našem stře-
du nemůžeme denně vídat, protože jim to
nedostatek sil, stáří a nemoci nedovolují.
Ujišťujeme vás však, že i na vás myslíme,
modlíme se za vás a děkujeme vám, že
v naší práci můžeme navázat na práci,
kterou jste právě vy v minulých letech naší
farnosti věnovali.

Všem lidem dobré vůle přejeme Bo-
hem požehnané Vánoce, zdraví, štěstí a
aby upřímná radost z Kristova narození
vás provázela nejen o Vánocích, ale i po
celý nový rok. 

Členové pastorační a ekonomické rady

Přání otce Josefa k Váno-
cům a novému roku
Milí farníci. Uplynulý rok jsme prožívali

v duchu obnovy našeho vtahu
k Ježíši přítomnému v Eucharistii. Proto
chci poděkovat všem, kteří přijali nabídky
a možnosti této obnovy anebo se podíleli
na jejich realizaci.

Nyní nás papež František vybízí, aby-
chom další rok prožili jako Svatý rok milo-
srdenství. Začátek tohoto roku je spojený i
s dobou vánoční.

Ze srdce Vám všem přeji, aby spolu
s oslavou Ježíšova narození vyniklo
v následujících dnech zvláště to, jak velký
je to projev milosrdenství, že Bůh se sklání
k nám slabým chybujícím lidem dokonce
takovým způsobem, že se stává jedním
z nás lidí. Kéž se nám všem daří během
celého příštího roku dobře naložit s tím, co
nám Svatý rok milosrdenství přinese. 

Otec Josef Zelinka

Nové figurky v našem betlémě nás zvou
K jesličkám do otrokovického farního

kostela připutovali noví koledníci, že
se chtějí v našem kostele poklonit právě
narozenému Ježíšku a radostně se s ním
přivítat. Protože je to chasa veselá a mají
rádi koledy, moc rádi by si poslechli i ty
naše.

A tak Vás všechny - od mládeže až po
dříve narozené - zvou na návštěvu vánoč-
ních bohoslužebných pořadů, ke zbožné-
mu rozjímání u našich pěkných jesliček,
potěšit se „Živým betlémem“ a přitom se
rozpomenout na své vlastní prožití neopa-
kovatelného kouzla svátku narození Krista
Krále. 

S novými figurkami ve farním betlémě rozmlouval Josef Švehlík
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Vánoce v našich kostelech s Janem Jakubem Rybou

Náš chrámový pěvecký smíšený sbor
připravuje letos na Vánoce Českou

mši vánoční „Hej, mistře“ od Jakuba Jana
Ryby. Naposledy jsme ji zpívali před šesti
lety. Zkoušky sboru začaly na konci září a
v současné době jsme ve fázi, kdy máme
„přečtený notový part“, a ve zbývající době
adventní musíme vše „dopilovat“ – nacvičit
dynamiku, tempo a doladit propojení se
sólovými zpěvy a s hudebními nástroji.

Náročnost této mše spočívá hlavně
v sopránovém partu, kde musí ženy vyzpí-
vat tón a2 a v samém závěru se v rychlém
tempu střídají tóny e2 - g2. Dostalo se mi
také otázky, co je na našem vánočním
zpívání nejobtížnější. Trochu zavtipkuji,
když odpovím, že vstávání. Po půlnoční se
hned tak neusne. V 6 hodin ráno už zvoní
budík, protože v 7 hodin se v suterénu
musíme rozezpívat. Někteří muzikanti, co
bydlí několik km od Otrokovic, to mají ještě
náročnější. Chci proto pochválit všechny
členy chrámového sboru za jejich oběta-
vost, snahu a píli, kterou nácviku věnují, a
nové členy povzbudit k vytrvalosti.

Česká mše vánoční má devět částí:
Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Offertori-
um, Sanctus, Benedictus, Agnus a Závěr.
Některé její části uslyšíme při půlnoční mši
svaté a potom také při ranních bohosluž-
bách na Boží hod vánoční. Na Štěpána se
připravuje koncert chrámového sboru, kde
zazní všechny její části.
24. prosince ve 2400 hod - u sv. Vojtěcha
25. prosince v 730 hod - u sv. Vojtěcha, v
900 hod – u sv. Anny v Kvítkovicích
26. prosince v 1700 hod – Koncert chrámo-
vého sboru v kostele sv. Vojtěcha

Pod vedením Zdeňky Kvasnicové zpívá
Smíšený chrámový sbor sv. Vojtěcha a
sólisté Jana Lukášová – soprán, Lukáš
Polanský – tenor, Martina Fabriková – alt,
Josef Kolečkář – bas, hrají Helena Kotula-
nová – housle, Jiřina Mulidranová – flétna,
Lenka Kuběnová – varhany.

Jakub Jan Ryba se narodil v roce 1765
v Přešticích na Plzeňsku. Byl jedním
z nejvýznamnějších představitelů české
kantorské hudby přelomu 18. a 19. století.
Už jako osmiletý uměl velmi dobře hrát na
klavír a učil se na housle a varhany.
S pomocí svého strýce vystudoval v Praze
piaristické gymnázium, po jeho ukončení
studoval filozofii. Po pěti letech jej však
otec, který byl podučitelem v Přešticích,
povolal do Nepomuku, kde se uvolnilo
místo učitelského pomocníka. J. J. Ryba
toto místo ale nedostal. Stal se pomocným
učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do
smrti působil jako učitel v Rožmitále pod
Třemšínem.

Byl otcem třinácti dětí, z nichž přežilo
sedm. Žil a skládal v bídě – místo venkov-
ského učitele totiž v lidech nevzbuzovalo
autoritu. Ve svých 30 letech napsal svou
první a poslední ryze českou mši „Hej,
mistře“. Poprvé zazněla v rožmitálském
kostele na Vánoce v roce 1796. V první
polovině 19. století, kdy se hrála hlavně na
kůrech venkovských kostelů, prakticky
zlidověla a zajistila svému autorovi trvalý
věhlas. Svou zpěvností a něhou prozařuje
vánoční svátky již více než dvě století a jsme
rádi, že v roce 250. výročí narození jejího
autora ji můžeme předvést i v naší farnosti. 

Zdeňka Kvasnicová
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Přehled farních zpráv

V pořadí třetí nová socha do našeho kostela bude patřit patro-
nu mládeži sv. Janu Boscovi. Její posvěcení je v plánu v

blízkosti svátku tohoto světce (31.1.), pravděpodobně první ne-
děli v únoru. Při té příležitosti bude pozván některý kněz z řádu
salesiánů, jejichž zakladatelem je právě sv. Jan Bosco.

Na nové sochy se finanční prostředky začaly sbírat v lednu
2013 a poslední dar jsme nyní přijali první listopadovou neděli.
Potřebnou částku na čtyři nové sochy celkem 800 000 Kč jsme
shromáždili za dva roky a deset měsíců.

V seznamu dárců je 88 jmen, z nichž mnozí přispívali opako-
vaně. 16 x je v seznamu anonymní dárce a opakovaně je zde
také společenství živého růžence. O těch, kteří opakovaně při-
spívali do pokladničky, ví jen Pán Bůh. Nejvyšší darovaná částka
činila 50 000 Kč.

V roce 2012 byl na pastorační a ekonomické radě přijat ná-
vrh, že se pořízení soch bude realizovat podle toho, jak se na ně
podaří získat prostředky mimo sbírky z individuálních darů. Teh-
dy nikdo nečekal, že by se mohly peníze dát dohromady mnohem dřív, než se stihnou
všechny sochy vyrobit. Všem dárcům patří srdečné poděkování. 

Svěcení sochy sv. Jana Bosca a poděkování za dary

Dne 8. prosince 2015 papež František
na úvod Roku milosrdenství otevřel

Svatou bránu v bazilice sv. Petra ve Vati-
kánu. Současně poprvé v dějinách vyhlá-
sil, aby věřící měli možnost projít Svatou
branou v každé diecézi. V Arcidiecézi olo-
moucké to bude v katedrále a bazilikách
na Velehradě a na Svatém Hostýně. Arci-
biskup Jan Graubner ve svém pastýřském
listě uvádí: „Po opravdové přípravě, k níž
patří obrácení, pokání a smíření, projdeme
Svatou branou jako kající poutníci, kterým
už byly odpuštěny hříchy a oni přicházejí
prosit o odpuštění trestů za ně.“

Jak se tedy svaté brány týkají Božího
milosrdenství? Bůh nám nabízí nejen od-
puštění našich vin, ale také zahlazení tres-
tů, které si zasloužíme. Jedná se o to, že
každý hřích způsobí nějakou škodu, která
může být materiální, ale častěji spíš
v rovině duševního ublížení nebo nějaké
duchovní škody. I když je nám vina při
zpovědi odpuštěna, způsobená škoda zů-

stává. Pán Ježíš svěřil církvi pravomoc,
aby stanovila, jaké duchovní prostředky lze
využít k zahlazení způsobené škody. Vy-
dat se na duchovní pouť, v jejímž cíli je
projití Svatou branou, je jedním takovým
prostředkem. Jde o symbolický průchod
mezi stavem, kdy člověk nese tíhu své
viny a místem, kde Boží milosrdenství tuto
tíhu snímá.

Při té příležitosti bude církev v naší
zemi pořádat 28. května Národní pouť do
Krakova, který je zvláštním způsobem
spojený především s šiřitelkou Božího mi-
losrdenství sestrou Faustynou.

I když průchod Svatou bránou bude
snadno nadosah, přesto projití římskými
svatými branami neztrácí na aktuálnosti.
Už se mezi věřícími ozvalo několik hlasů,
že by se lidé rádi při takové příležitosti do
Říma vypravili. Pokud se další hlasy obje-
ví, bude možné uvažovat o společné vý-
pravě z naší farnosti. 

Otec Josef Zelinka

Byl zahájen Svatý rok milosrdenství
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Křty a pohřby za poslední období
Křty: Anta Švecová, Simona Beňačková, Patrik Kukla, Jan Duba, Matyáš Valouch, Nela
Marie Hudaňová
Poslední rozloučení: Františka Tipková, Štefan Derli

Z jednání pastorační rady farnosti ze dne 30.11.2015
 O. Josef navázal na myšlenku arcibisku-
pa, že přes všechnu pastorační námahu
ubývá věřících. Kristus řekl: jděte, získá-
vejte, křtěte a učte. My za lidmi nejdeme a
nezískáváme je. Je otázkou, zda nepře-
hodnotit naše dosavadní snahy. Jednou z
možností je uspořádat kurzy Alfa. Na toto
téma proběhla krátká diskuse. Domlouvalo
se, v kterých společenstvích kurzy prezen-
tovat.
 PR byla stručně informována o průběhu
příprav Živého betléma. Domlouvala se
propagace akce a stánky na občerstvení.
 PR projednávala zajištění vánoční vý-
zdoby farního kostela. Zdobení proběhne
23.12, muži přijdou ráno v 7:30, děti až v 9
hodin.
 Jednalo se o Vánocích na Senioru a
zajištění zpěvu, termín 29.12. ve 14 hod.
 8. 1. večer v předvečer Tříkrálové sbírky
bude požehnání koledníků.
 O. Josef seznámil členy PR se základní-
mi myšlenkami k Roku milosrdenství a s
informacemi z arcibiskupství. 28.5. bude

organizována národní pouť do Krakova
spojená s Rokem milosrdenství. Ve farnos-
ti se objevily i návrhy na pouť do Říma. O.
Josef vyzval členy PR k získávání podnětů
k Roku milosrdenství.
 V únoru se bude instalovat a světit so-
cha sv. D. Bosca. Na svěcení bude pozván
někdo ze salesiánů.
 Jednalo se o požadavku, aby při přijímá-
ní bylo pro zájemce připraveno klekátko.
PR respektuje názor těchto lidí, ale většina
jejích členů se přiklání k variantě přijímání
bez klekátka. K tomuto tématu bude při-
praveno rozsáhlejší vysvětlení do občasní-
ku.
 Členové PR byli seznámeni s nabídkou
besedy o vlakové pouti do Lurd, související
s výročím posvěcení české kaple v Lur-
dech v roce 2017. PR bude o této nabídce
jednat po novém roce.
 Debatovalo se o námětu připravit v kos-
tele sv. Anny malou knihovnu. V Kvítkovi-
cích nejprve zjistí, jaký by byl zájem.
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Z činnosti Charity sv. Anežky

Vánoce jsou časem, kdy jihnou lidská
srdce. Křesťané, ale i lidé nevěřící cítí,

že je „ve vzduchu“ cosi nevšedního. Je to
něco, co se nás niterně dotýká.

Většina z nás má Vánoce spojeny s
rodinou, s krásnými vzpomínkami z dět-
ství. Je to čas, kdy k sobě jako lidé máme
blíž a toužíme se vzájemně obdarovat.
Tradičně si přejeme „šťastné a veselé“…

Jsou ale o Vánocích všichni šťastní a
veselí?

Na světě je přes všechen materiální
blahobyt hodně bolesti. Ne všichni mají
vše, co je třeba k důstojnému životu. Ně-
kteří nemají dost jídla, někomu chybí teplé
oblečení a mnohým i střecha nad hlavou.
Více než to však na člověka o Vánocích
doléhá opuštěnost. Měli bychom si uvědo-
mit, že lidé bez domova patří mezi ty nejo-
puštěnější, a proto je potěší jakýkoliv pro-
jev lidské pozornosti. To je vlastně také
důvod existence charitních služeb Samari-
tán - služeb pro lidi bez domova.

Tyto služby založila Charita sv. Anežky
Otrokovice právě proto, že nechtěla pone-
chat tyto nejpotřebnější osamocené, odká-
zané pouze na sebe. Pracujeme pro ně po
celý rok, ale o Vánocích se jim snažíme

ještě trochu přilepšit. Dostanou od nás
místo obvyklé polévky řízek s bramboro-
vým salátem, balíček s teplými ponožkami
a rukavicemi a hlavně balíček s cukrovím.
Vánoční cukroví nám pro ně každoročně
darují lidé z vašeho kostela a Napajedel.

I letos budete moci přispět svým upe-
čeným darem. Cukroví budeme vybírat
o poslední adventní neděli 20. prosince
v římskokatolickém kostele v Otrokovicích
a v Napajedlích, a to před každou mší sva-
tou.

Mohu dosvědčit, že tyto vánoční dary
jsou lidmi bez domova každoročně přijímá-
ny s velkou vděčností a dojetím. Možná,
že ještě větší radost než ze samotného
cukroví mají z toho, že si na ně někdo
vzpomněl. A proto, že se od nás dozví, že
jim cukroví darovali věřící, někteří z nich
mohou vnímat, že na ně „nezapomněl“
Pán Bůh.

Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali
pro jednoho z těchto mých nejposledněj-
ších bratří, pro mne jste udělali, praví Pán.
(Mt 25,40) 

Mgr. Vlastimil Paciorek, Terénní program
Samaritán, Charita sv. Anežky

Jak prožívají Vánoce lidé bez domova

Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny
lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil
Spasitel - váš Mesiáš a Pán. Lk 2,10-11

Pokojné prožití nejen vánočních svátků, ale i
celého nového roku 2016 vám ze srdce přeje

Charita sv. Anežky Otrokovice

Nepodepsané příspěvky na této dvoustraně byly připraveny pracovníky Charity Otrokovice



11

Národní potravinová sbírka
2015 již zná své výsledky!

Sbírka se konala v sobotu 21. listo-
padu, trvala 12 hodin, rozdali jsme
2500 letáčků a během této doby
nám pomohlo 39 dobrovolníků z
řad zaměstnanců Charity, Tesca,
studentů, skautů i široké veřejnosti!
Všem chceme touto cestou moc
poděkovat za jejich snahu pomá-
hat! Také chceme poděkovat všem,
kteří sbírku podpořili zakoupením trvanlivých potravin. V Tescu se vybralo 1,5 tuny potra-
vin a v Makru 600 kg. Všechny vybrané potraviny jsme uložili do 140 krabic a budou bě-
hem roku použity pro uživatele Charity sv. Anežky Otrokovice i další osoby ohrožené so-
ciálním vyloučením. 

Přes dvě tuny potravin na Charitu - děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2016 se blíží - pomozte i vy
T říkrálové koledování se stává již tradicí

a největší dobrovolnickou akcí v naší
republice. Hlavním cílem sbírky je předání
radostné zvěsti o Bohu všem lidem, které
koledníci navštíví. Koledníci jsou vyslanci
Boží lásky k lidem, umožňují mnoha dár-
cům podílet se na pomoci trpícím bližním.

Charita sv. Anežky v Otrokovicích se
na vás obrací s prosbou o pomoc při
Tříkrálové sbírce 2016, která se bude ko-
nat v sobotu 9.1.2016 od 10 do 15 hodin.

Také vy máte možnost podílet se na
charitativním díle. Pojďte s námi přinášet
radostnou zvěst!
 Tříkrálovou skupinku tvoří dospělá oso-
ba a 3 králové, nejlépe z řad dětí.

 Požehnání koledníkům bude v pátek
8.1.2016 při dětské mši svaté v 18 hodin
v kostele sv. Vojtěcha.
 Sraz koledníků bude v sobotu 9.1.2016
v 9.30 hod. v suterénu kostela.

Pokud se chcete také zapojit do sbírky
jako noví koledníci, můžete kontaktovat
Magdu Honzíkovou na emailové adrese:
pamaho@seznam.cz. 

Za Charitu sv. Anežky Magda Honzíková

Lidé bez domova mohou opět využívat Seďárnu
Od 16. listopadu do 15. března jsme

opět vyšli vstříc ženám i mužům bez
domova v Otrokovicích. Město Otrokovice
a Charita sv. Anežky Otrokovice společně
provozují službu Seďárna v mobilních buň-
kách na dohled od hasičské zbrojnice na
Příční ulici.

Mobilní buňky slouží denně od 19:00
do 06:30 hodin včetně dnů pracovního
klidu a státních svátků. Klienti mohou při
zahájení večerního provozu požádat o
porci teplé polévky.

Uživatel, který by porušil provozní řád

nebo nerespektoval pokyny provozního
pracovníka, může být z mobilních buněk
vykázán, a to v krajním případě také stráž-
níkem Městské policie Otrokovice či Poli-
cie ČR.

Seďárna je v provozu již čtvrtým rokem
a je nízkoprahová, tzn. nezkoumáme to-
tožnost těch, kteří ji využívají, a ani netes-
tujeme míru alkoholu v krvi. Až tedy někde
uvidíte lidi bez domova, pošlete je na
Seďárnu nebo případně na Moravní 936
do charitní noclehárny. 
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Co mi říká Bible

P řišli lidé z domu představeného sy-
nagógy a řekli: „Tvá dcera zemřela;

proč ještě obtěžuješ Mistra?“ Ale Ježíš
nedbal na ta slova a řekl představenému
synagógy: „Neboj se, jen věř!“ Mk 5, 35-36

Věřím, že Písmo svaté je živé, že ke
každému z nás Otec konkrétně promlouvá,
ale jen pokud chceme. Jedním ze způso-
bů, jak se dostat k Bibli každý den, je velmi
komfortní zasílání SMS citátů do mobilu.
Také jsem si to zařídila přes web vira.cz
(služba je zdarma) a čekala každé ráno na
pípnutí a milý „pozdrav z nebe“.

Pod přívalem starostí a povinností jsem
přečetla citáty někdy rutinně. Zrovna jako
tehdy, když jsme měli fofry a jeli na ultra-
zvukovou kontrolu s naším očekávaným
přírůstkem. Až nastalo to osudné ticho,
kdy lékařka těžko hledala slova, co říct,
tehdy jsem jasně uslyšela ten dnešní Boží

vzkaz: „Neboj se, jen věř!“  Náš syn se
neměl narodit, neměl žít… Nebylo to lehké
přijmout, proto jsem během těhotenství mys-
lela také na Abrahama, když Bohu přivádí
jako oběť svého jediného syna. Jakou víru
měl Abraham, Jairos a jiní a jak Bůh zasáhl. I
naši situaci proměnil a Petřík žije!

Když jsme na dně, nevíme si rady nebo
jsme příliš slabí, nebojme se prosit jako
Jairos. On nehleděl na to, co mu říkají
druzí: „Proč ještě obtěžuješ Mistra, je poz-
dě…“, ale vytrvale se přimlouval za svou
dceru. Oslovuje mě, jakou moc má
přímluvná modlitba. Ježíš hned jde a jed-
ná. Vím, že také nás nesly přímluvné mod-
litby a moc za ně děkujeme a opětujeme.
Několikrát jsme prošli údolím smrti, ale
nebojím se, vím, komu věřím. Ježíš je Pán
života a smrti. 

Marie Šrubařová

Neboj se, jen věř!

Pane, co mi dnes chceš tímto slovem říci?
Moje mladá kolegyně měla v kabinetě

ve škole vystavené citáty z Bible,
velmi mě zaujaly a oslovily. Byly mezi nimi
i tyto úryvky:
„Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě
budou všemi dny mého žití. Do Hospodi-
nova domu se budu vracet do nejdelších
časů.“ Ž 23
„A tak zůstává víra, naděje, láska – ale
největší z té trojice je láska.“ 1 Kor 13

Bylo to ještě v dobách totality. Texty
jsem si opsala a často jsem si je četla.
Tehdy jsem byla nepraktikující křesťanka,
Bohu velmi vzdálená, hledající. Ráda na
tuto milou a nenápadně evangelizující ko-
legyňku vzpomínám, neboť od doby, kdy
jsem se navrátila k Pánu Ježíši, jsem si
některé texty z Písma, které mě velmi oslo-
vily, také vystavovala.

Stejně jako děti, které se začínají učit
cizí jazyk a polepují lístky s novými slovy
nábytek, tak jsem se i já seznamovala

s Biblí. Jeden z prvních citátů byl tento:
„Aby vešlo ve známost, že je ti třeba děko-
vat dřív, než vyjde slunce a s ranním úsvi-
tem přicházet k tobě s modlitbou.“ Mdr 16,
28 V období, kdy mívám potíže s modlitbou,
se tato slova ozvou a pomáhají.

Dnes se snažím otvírat Písmo svaté
pravidelně. Krátce se pomodlím nad Biblí,
přežehnám ji, poprosím o slovo, které prá-
vě dnes potřebuji a čtu. Napíši datum, po-
značím úryvek a ptám se: „Pane, co mi
dnes chceš tímto slovem říci?“ A pak to, co
přichází, zapisuji do sešitu. Jsou to slova
povzbuzení, lásky, přátelství, napomenutí,
objasnění…

A když se za nějaký čas stane, že ote-
vřu stejný úryvek, přijdou jiná slova, asi ta,
která potřebuji právě dnes, teď. A někdy se
dokonce zdá, že s textem nemají nic spo-
lečného. Ale mají. A tak otvírám, čtu, na-
slouchám… Děkuji Ti, Pane Ježíši. 

Květuše Mrazíková
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J istě se najde v naší farnosti mnoho lidí,
kteří otiskli svého ducha do jejího živo-

ta. Dovolím si dnes připomenout Josefa
Janotu. Člověka, který sice tragicky zemřel
před patnácti lety, ale přesto vím, že stále
žije a jeho odraz je vidět v životě naší far-
nosti, zejména pak mladých lidí. Člověka,
ke kterému ono „Do pasti“ vždy patřilo.

Mnozí z vás nemohou vědět, že právě
Josef ve spolupráci a s velkou podporou
našeho tehdejšího faráře, otce Vojtěcha
Šímy, započal ještě za totalitního režimu
pravidelnou práci s mládeží v naší farnosti.
Když mluvíme o tom, že naše turistické
oddíly byly založeny v roce 1988, tak to už
se nějaký ten rok děcka pravidelně schá-
zely na schůzkách na faře, až to začalo
zavánět průšvihem s StB. Právě proto má-
me dodnes v naší farnosti Turistické oddíly
mládeže (TOM), byť jsou to úplně normální
holky a kluci ministranti, které jsme naštěs-
tí vždy ve farnosti měli. Schůzky, tak jak je
Josef před zhruba 30 lety začal a rozjel,
fungují dodnes. Dokonce se pořád schází-
me v sobotu v devět „na faře“ a program je
víceméně taky stejný – vážná témata stří-
dají hry, hraje se na kytaru a zpívá, schůz-
ky navštěvuje otec Josef, tak jako jsme
dříve vídávali otce Vojtěcha.

Moc se těším, až budeme mít v kostele
sochu Dona Bosca. Josef měl Dona Bosca
moc rád a aspoň na mě se z té sochy bu-
de vždycky usmívat kromě Dona Bosca i
Josef. Josef byl takový náš (malý) Don

Bosco, staral se o nás každý týden na
schůzkách, vykládal nám příběhy z jeho
života, byli jsme u Salesiánských spolupra-
covníků na prvním stanovém táboře
v Malých Svatoňovicích, občas jsme se se
salesiány potkali, jezdili na chaloupky,
formovali se u nich mnozí vedoucí…

Josef uměl jako nikdo jiný nadchnout
lidi kolem sebe, strhnout je svým charis-
matem pro každou dobrou věc. Začal mno-
ho akcí a mnoho z nich funguje dodnes.
Postavili jsme s ním první tábor, stloukli
jsme podsady, natřeli, brigádničili jsme na
tom mnozí a dneska do stejných stanů
jezdí naše děcka. Jednou zase došel
s nápadem: „Uděláme Živý betlém, zvěstu-
jeme evangelium celým Otrokovicím. Jdete
do toho se mnou?“ Taky proto i letos bude-
me moci pozvat celé Otrokovice a hezkým
způsobem jim zvěstovat ten skutečný pří-
běh Vánoc. V mnoha jeho nápadech jsme
se snažili pokračovat, protože víme, že

něco nového začít je ohromné úsilí, i
když pokračovat nebylo vždy jednodu-
ché.
Taky „slavná“ Cimbálovka strýca Kar-
la vznikla z jeho nápadu a světe div
se, i letos Vám tato farní cimbálovka
bude hrát a zpívat. Přijměte její po-
zvání v neděli 27. prosince od 17hod.
do suterénu kostela, kde se chceme
společně sejít a vzpomenout na tatíč-
ka Janotu (jak jsme Josefovi rádi říkali).
Můžete se také připojit k naší společ-

né modlitbě za Josefa, jeho rodinu, které
byla důležitou oporou jeho díla a taky za
oddíly a mládež naší farnosti v neděli 27.
12. v 16 hod. na hřbitově v Kvítkovicích. 

Zbyňa Vacl

„Do pasti“, Josefe,
už je to 15 let …



14

Nechce se ani věřit, že už je tomu 13
let, co naše farnost v roce 2002 adop-

tovala indického kluka jménem Ashwin
Pinto. Myšlenka na adopci se tehdy zrodila
v Klubu maminek. Přes projekt Arcidiecéz-
ní charity Praha – Adopce na dálku – jsme
si z velkého množství dětí vybrali právě
Aswhina.

Narodil se 21.9.1995 v jihovýchodní
Indii, ve státě Karna-
taka, ve městě Thirtha-
halli. V současné době
žije se svojí maminkou
Irene D´Souza, která se
stará o domácnost.
Otec bohužel již před
časem od rodiny ode-
šel. Ashwin má mladší
sourozence Avina a
Anush.

Když jsme Ashwina adoptovali, začal
chodit do 2. třídy. V Indii je jiný školní sys-
tém než u nás. Děti zde navštěvují 10 tříd
základní a střední školy (obvykle v rámci
jedné školy). Nižší stupeň má 7 tříd; vyšší
stupeň zahrnuje 8. – 10. třídu. První velkou
zkoušku skládají děti po čtvrté třídě, mno-
ho dětí z chudých rodin končí školu právě
po vykonání této zkoušky. Zkouška po
desáté třídě uzavírá základní stupeň vzdě-
lání.

Všeobecné vzdělání pak pokračuje
dvěma třídami přípravy na vyšší nebo vy-
sokou školu, tzv. PUC (pre-university clas-
ses). Absolvování PUC (tzn. 11. a 12. tří-
dy) znamená pro studenta dokončené vše-
obecné střední vzdělání a velkou naději na
osamostatnění se a získání dobrého za-
městnání. Zkouška po dvanácté třídě je
obdobou naší maturity.

Ashwinova školní docházka
Tyto všechny třídy Ashwin úspěšně absol-
voval a nyní se připravuje na profesi me-
chanika. Většinou jsou tyto obory 2 – 3
leté, označované jako diploma courses -

vyšší odborná škola, absolvent získává
diplom. Ashwinovo studium se tedy poma-
lu blíží ke konci.

O letních prázdninách Ashwin jezdí na
tábory, kde se velmi aktivně zapojuje a kde
také hrají různé hry, zpívají apod.

Školy v Indii
Osnovy na základních školách jsou téměř
stejné jako v České republice. Známkování
se ale liší. Děti za jednotlivé písemky, úko-
ly či zkoušení získávají bodové, resp. pro-
centuální ohodnocení. V závěru nedostá-
vají vysvědčení v podobě tištěného certifi-
kátu, je jim pouze oznámeno bodové
ohodnocení z každého předmětu.

Letos byl Ashwin opět úspěšný. Na
konci každého školního roku je adoptivním
rodičům zaslána roční zpráva nejen o škol-
ních výsledcích, ale také o rodině, co dítě
nejvíce baví, jaké má cíle v životě, co bylo
dítěti pořízeno apod. K této zprávě je také
přiložen dopis od dítěte.

Mladší čtenáře by možná zajímalo, kdy
mají děti v Indii prázdniny. Letní prázdniny
jsou v dubnu a květnu a začátek školního
roku je cca 1. června. Poslední 2 týdny
v říjnu mají pak volno na státní svátek Pooja
a pár dní volna samozřejmě o Vánocích.

Školné pro Ashwina
Co se týká výše školného, základní vzdě-
lání stojí ročně 4 900 Kč. Po absolvování
10. třídy činí školné 6 000 Kč. Ale nikdy
nebyl problém potřebné peníze sehnat.
A to hlavně díky vám, farníkům, kteří jste
vždy štědře přispívali. A taky díky mamin-
kám, které byly vždy ochotné se zapojit do
vyrábění různých přání, ozdob, dobrot
apod., které se pak prodávají a výtěžek je
odeslán Ashwinovi.

Z těchto peněz je pak dítěti pořízeno
školní vybavení, knihy, oblečení, zaplace-
no školné apod. A tak se díky vám nyní
20letý Ashwin může připravovat na profesi
mechanika. Baví ho technické kreslení, je

Třináct let s Ashwinem
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velmi snaživý, tvrdě pracuje a my mu moc přejeme,
aby jeho studium bylo úspěšně ukončeno a hlavně
aby měl možnost se uplatnit v budoucím povolání.

V posledním dopise Ashwin píše, že se mají dobře,
jeho bratři také studují. Posílají moc pozdravů celé
naší farnosti, modlí se za nás a přejí všechno dobré. I
my vzpomeňme na Ashwina a celou jeho rodinu ve
svých modlitbách.

Příběh Ashwina jistě ukazuje, že má smysl se o
podobné akce pokoušet. V Indii i jinde na světě je
spousta dětí, které bohužel nemají to štěstí chodit do
školy a musí tvrdě pracovat.

Pokud by měl někdo zájem se o jedno takové dítě
na dálku postarat, veškeré informace pak najde na
webových stránkách www.praha.charita.cz. 

Marta Rafajová

Duchovní obnova v Otrokovicích
V sobotu 5. 12. 2015 proběhla v kostele sv. Vojtěcha adventní duchovní obnova zaměře-
ná na Rok milosrdenství. Místo původně pozvaného O. Antonína Hráčka ji vedl školní
kaplan Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži O. Martin Sekanina. 
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V sobotu 21. 11. odpoledne proběhlo
setkání lektorů na faře. Začalo modlit-

bou a požehnáním v kostele. Jako vždy
měl otec Josef setkání pečlivě připraveno
(i s občerstvením), seznámil nás s 15 pra-
vidly lektorské služby s poznámkou, že se
máme radovat, že smíme sloužit jako lek-
toři a s velkou odpovědností a pokorou
přistupovat k této službě.

Promítaly se dokumenty o Bibli,  byla
vyhodnocena praxe rozdělování čtení do-
savadním způsobem, který se osvědčil.
Přišli noví ochotní zájemci a byli pozváni
do kostela na zkoušku u mikrofonu.

Na závěr každý dostal brožurku
s názvem Vezmi a čti s modlitbou lektora,
napsanou otcem biskupem Josefem Hr-
dličkou, jako poděkování všem, kdo mají

zájem, aby se úroveň předčítání Božího
slova stále zvedala, aby stále více slova
Písma svatého na mši svaté pronikala do
srdcí nás všech.

V pátek 27.11. po večerní mši pak měli
všichni zájemci možnost si vyzkoušet čtení
u ambonu do mikrofonu a vyslechnout si
rady a připomínky těch, kdo jako lektoři
čtou již delší dobu. 

Miloslava Zlatušková

Ze života farnosti
Setkání lektorů - bude jich opět více

V neděli 15. listopadu se v sále pod
kostelem rozlévala vůně kávy, čaje,

koláčů, sušeného ovoce a mnoha dalších
dobrot. Sešli jsme se tam na odpoledni
vzpomínek na pouť do La Salette, které se
lidé z naší farnosti zúčastnili v srpnu 2015.

Po úvodním slovu otce Josefa zaznělo
několik vzpomínek a poděkování poutníků,
z nichž někteří dorazili opravdu zdaleka.
Pak již přišel čas hlavního bodu programu,
pásma videozáznamů a fotek.

Cítil jsem, že účastníci pouti byli zážitky
z La Sallete skutečně prostoupeni a že
jejich vzpomínky byly velmi intenzivní.
V sále voněly nejen koláče a káva, ale
také horské kvítí z výletů po hřebenech
kolem poutního místa, znovu zněly melo-
die otce Pata z horské baziliky a znovu se
mihotalo světlo svící z nočních pochodů
k soše Panny Marie.

Mé osobní dojmy ze setkání byly ještě
umocněné tím, že jsem k pásmu měl indi-

viduální komentář od jedné z přímých
účastnic pouti.

Moje poděkování patří nejen jí, ale i
Zdenku Kvasnicovi, který pásmo připravil.
Kdo něco takového nikdy nezkusil, nedo-
káže si představit, kolik práce to je. 

Pavel Ludvík

Vzpomínka na pouť do La Salette
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Duchovní obnova s Peterem Krenickým
V sobotu 21. 11. 2015 jsme měli příležitost
prožít krásný duchovní zážitek v sále Kon-
gresového centra ve Zlíně na duchovní
obnově na aktuální téma „Kdo je můj bliž-
ní?“

P. Peter Krenický, který je misionářem
na jihovýchodní Ukrajině, se setkává kaž-
dý den s osudy lidí, kteří jsou nuceni při-
způsobit se podmínkám válečného konflik-
tu. Jeho svědectví o Boží lásce a naději,
kterou tam prožívá se svými farníky,  bylo i
pro nás, účastníky obnovy, velkým po-
vzbuzením v tom, jak máme jako křesťané
přistupovat k lidem, kteří se potýkají
s životním trápením.

Začalo se chválami Bohu modlitbou i
zpěvem za doprovodu zlínské scholy, poté
byly přednášky, adorace, mše sv. a závě-
rečný benefiční koncert, o kterém sloven-
ský misionář P. Peter prohlásil se slzami
v očích, že prožil kousek ráje na zemi.

Setkání modlitebních společenství
V sobotu 14. listopadu jsme se my, zástup-
ci společenství z naší farnosti i z různých
koutů Moravy, zúčastnili Setkání modliteb-
ních společenství, tentokrát v nádherně
zdobeném barokním kostele Sv. Petra a
Pavla v Tištíně na Hané. Na programu byly
chvály, přednášky, adorace, mše svatá a
přímluvné modlitby.

V přednášce PhLic. Kateřiny Lachma-
nové, Th. D., koordinátorky katolické cha-
rismatické obnovy, šéfredaktorky Karmeli-
tánského nakladatelství a autorky několika
knih, jsme se mohli dozvědět, jak je třeba
pečovat o lidský i duchovní růst zároveň –
vše musí být v souladu, jinak se můžeme
octnout v duchovní křeči, (např. když bu-
deme horliví ve víře, ale půjdeme jiným
směrem, proti církvi či proti papeži), nebo
by mohlo dojít také k tomu, že se staneme
karikaturou lidství, pokud budeme za-
nedbávat lidský růst. Máme být učenliví a

mít ucho učedníka, máme být otevření pro
změnu našeho srdce. Měli bychom se učit
rozlišovat, naslouchat a prosit o moudrost,
ať jdeme tím správným směrem k Bohu,
protože povstalo mnoho falešných učitelů
(což se praví i v Bibli).

Příští setkání modlitebních skupin bude
u nás v Otrokovicích, v sobotu 16. ledna
2016, na které Vás již teď srdečně zveme.

Národní konference hnutí Modliteb matek
Zástupkyně tohoto hnutí ze tří skupinek
naší farnosti se zúčastnily dne 24. – 25.
října národní konference v Brně. Celá kon-
ference se nesla tentokrát v duchu chval a
díků za 20 let trvání hnutí Modliteb matek.
V sobotu zahájil konferenci požehnáním,
v zastoupení pana biskupa Cikrleho, gene-
rální vikář brněnské diecéze otec Jiří Miku-
lášek, autor knížky Stříbrné vteřiny, který
podal svědectví o vyslyšené modlitbě ma-
minky za jeho život, když byl ještě dítětem
a doktoři mu už nedávali žádnou naději.

Konference se účastnilo i několik kněží,
byla příležitost ke sv. smíření, měli jsme
možnost pobýt v tichu adorační místnosti,
popovídat si s druhými večer při rautu
(který sponzoruje celé roky jeden dobrodi-
nec a jeho firma), ochutnat velké množství
nejrůznějších dobrůtek, které přivezou
maminky ochotné udělat něco pro druhé,
možnost zakoupit si kvalitní křesťanskou
literaturu. Je tam zkrátka příležitost du-
chovního i lidského růstu. Je to vždy sr-
dečné, krásné, milé a povzbudivé setkání,
přesvědčte se sami a za rok přijeďte na
další konferenci i vy! 

Miloslava Zlatušková

Podzimní duchovní akce v okolí našeho města
Na podzim v našem okolí několik podařených duchovních akcí, kterých se zúčastnili i
lidé z našeho farního společenství.
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Ve dnech 16. 10. – 18. 10. jsme jeli na
celostátní soutěž turistických oddílů s

jednadvaceti úkoly. V 9:45 jsme vyjeli z
Otrokovic do Olomouce a z Olomouce do
Prahy. Z hlavního nádraží v Praze pak na
nádraží Holešovice a odtud v namačka-
ném autobusu do obce, která nevím, jak
se jmenuje. Zatím se nám nikdo neztratil,
byli jsme v plném počtu: Marťa Janeček,
Strom (Tom Janeček), Marťa Švehlík, Voj-
cek (Vojta Rafaja) a já. A potom ještě dal-
ším autobusem do Sloupu v Čechách.
Nikoho z nás by nenapadlo ani pomýšlet
na medailové pozice, rozhodně nás nena-
padlo, že bychom mohli být první, ale první
jsme nakonec byli, ale to předbíhám...

Hned jak jsme si vybrali pokoj, začali
jsme to tam vylepšovat. Protože nám ne-
svítila jedna žárovka, tak jsme ji vyměnili
za žárovku z jiného pokoje. Potom jsme si
zahráli ping-pong a mezitím přijely všech-
ny chybějící soutěžní týmy. Nastala první
soutěž – prezentace oddílu. Myslím si, že
jsme ji měli nejlepší! Potom jsme se podí-
vali na film Mimoni a šli jsme spát. V noci

jsem byl nachystaný na všechno – měl
jsem nůž, KPZ, ale přepad nebyl.

Ráno jsme vstali, posnídali a začali
hrát hry. Jeden z úkolů byl, že jsme házeli
špalkem nebo obíhali dráhu. Taky jsme
vařili smetanový guláš, který byl fakt dobrý!
Po úplně všech hrách, co jsme hráli, bylo
vyhodnocení. A BYLI JSME PRVNÍ!!! Zís-
kali jsme dohromady 730 bodů, zatímco
druzí TOM Kadao 690 bodů a třetí Tom
Chippewa 660 bodů. Večer jsme slavili a
šli spát až o půl jedné.

Ráno jsme kolem jedenácté odjeli do-
mů. Byla to parádní akce! 

Honza Staněk

Kluci z turistického oddílu vyhráli Jednadvacítku

Ze života Tomíků
 O víkendu 16.–18. 10. se kluci z oddílu
TOM 1419 zúčastnili celorepublikové sou-
těže turistických oddílů s názvem Jedna-
dvacítka. Během pátku a soboty plnili jed-
nadvacet úkolů a sbírali body za jednotlivé
umístění. Celou soutěž vyhráli a to díky
svým 730 bodům. Jsou nejlepším oddílem
v republice - gratulujeme!
 V sobotu 7. 11. se všechny holky sešly
na nádraží a vyrazily na společný výlet  do
Ostravy. Jejich cílem byl Svět techniky.
Zúčastnily se jak ty úplně nejmenší Myšky,
tak i ty velké - Sluníčka. V Ostravě jsme se
svezly autobusem i tramvají a užily si pěk-
ný den plný objevů, nových informací a
zábavy.
 Kluci Žraloci vyrazili na víkendovku
v termínu 6.–8. 11. Vydali se do vesnice
Hoštejn, kde byli ubytovaní na místní
skautské základně. I přes nepřízeň počasí

zvládli malý výlet, podívali se na zříceninu
hradu Hoštejn a zdejší mohylu.
 Ke konci listopadu vyšlo další číslo
našeho časopis OTOČ – Otrokovický oddí-
lový časopis. Najdete v něm kroniky snad
ze všech akcí, co byly v létě i na podzim,
článek o turistických závodech a taky infor-
mace o celoročních hrách jednotlivých
skupinek.
 Holky instruktorky se vydaly ve dnech
27.–29. 11 na 1. víkend salesiánského
animátorského kurzu do Brna, který je
zaměřený na vedení mládeže v duchu
Dona Bosca.
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Najdeš 10 rozdílů mezi jesličkami?

 Pepíček se ptá maminky: - Můžu do-
stat na Vánoce psa? Odpověď: - V žád-
ném případě, budeš mít kapra jako ostatní.
 Jirka se ptá: - Tatínku, odkud k nám
chodí Ježíšek? - No, podle dárků to vypa-
dá, že asi z Číny.
 Rodiče se dohodli, že synovi dají na
Vánoce zavírací nůž. Otec ho koupí, zaba-
lí a dá pod stromeček. Matka si toho při
rozdělování dárků nějak nevšimla a pozdě
večer se manžela pro jistotu ptá: - Dal jsi
mu ten nůž? Manžel říká: - Ano, dal. - A co
říkal?, pátrá matka. - Aúú, odpoví otec.

 Baví se dva spolužáci jaké dárky
letos dostali pod stromeček. Jeden říká:
- Tatínek mi letos sliboval pod stromeček
hory, doly. - A cos nakonec dostal, ptá se
druhý. - Atlas hor.
 - Tatí, nemohl bych letos dostat pod
stromeček buben? - Určitě ne, to by mě
rušilo. - Tatí, prosím, já bych bubnoval,
jenom když bys spal.
 Kubík se ptá celý nadšený pod vánoč-
ním stromečkem svých rodičů: - Tohle
všechno mi přinesl Ježíšek? - Ano, Kubíč-
ku. Na to si dá Kubík ruce v bok a vykřik-
ne: - A co jste mi teda koupili vy?
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Smějeme se o Vánocích
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Už je třetí adventní neděle, večer nám bude na
adventním věnci hořet již třetí svíčka. Vánoce po-
malu, ale jistě klepou na dveře. Určitě už se moc
těšíš. Abychom mohli vánoční svátky strávit pří-
jemně a spokojeně, je třeba udělat spoustu věcí.
Jistě si všímáš, že než přijde Štědrý den, maminka
uklízí, peče cukroví, zdobí byt či domeček různými
ozdobami. To všechno proto, aby se vaše rodina o
Vánocích cítila dobře. Protože nikomu by se určitě

nelíbilo jíst na špinavém stole, dívat se přes ušmudlaná okna nebo nemít žádné cukroví.
A stejně důkladně, jako na příjemnou atmosféru v rodinném kruhu, bychom se měli
připravit i na příchod Pána Ježíše. On nechce, abychom měli srovnané všechny své
hračky pěkně ve skříni. Pro něj je mnohem důležitější, když uslyší a uvidí, jak chceš
pomáhat druhým. Pána Ježíše o Vánocích nejvíce potěší tvé dobré skutky a modlitby.
A určitě nejen o Vánocích.
Podívej se proto kolem sebe a zkus zjistit, kdo potřebuje tvou pomoc, radu či úsměv.
Dobrý skutek třeba uděláš i tím, že pomůžeš mamince třeba s ...

Adventní osmisměrka pro děti

MOŘE, SVAL, VZÍT, ZÁKON, VZPOURA, ZRAK, CHYBA, SAUL, PRST, RŮŽE, FAR-
MÁŘ, RYTMUS, ŘEKA, ADAM, DŽBÁN, PAŽE, PANNA, ASKETA, PÝCHA, OŘECH,
ZEMĚ, SMRT, HLAS, NOTA, RUKA, SNACHA, OTOK, EZAU, AMULET, VÍRA, GAB-
RIEL, KINO, UMÝT, OMÍTKA, SUCHO, CHUTNAT, STÁT, BRATR, SVETR, ČERT,
OPAT, TRIČKO, ANNA, URNA, PLOT, SÁRA, OVCE, KŘEST, STROM, DOLEVA

Vtipy z misií


