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Naděje umírá vždy naposled
Máme kdesi doma fotku z prvního svatého přijímání

v kostele sv. Michaela. Z řady dětí na ní vykukuje
vyplašený malý blonďák. Ta fotka je desítky let stará a ten
kluk jsem já. Z celé skupiny nás dnes do kostela chodí jen
málo. Někteří do něho přestali chodit, protože se prý mo-
hou modlit doma, jiní se s Bohem rozešli nenávratně. Tlak
na to, abychom se zřekli víry, byl tehdy velký. Dnes je to
jinak, a přesto dětí po prvním svatém přijímání ubývá.

Jak snadné je obvinit z toho okolní svět, jeho lákadla a
svody! Ten svět ale utváříme my. Jak lákavé je poukázat
na malé úsilí rodičů. Co ale víme o bezmoci těch, jejichž
dítě se dostalo na scestí? Lze to vyčítat i Bohu a rozejít se
s ním. Je to však on, kdo je na vině?

Myslím, že celá naše skupina tehdy měla kolem sebe
dobré vzory. Z mladého muže, který slavnost pomáhal
organizovat, se stal náš dnešní jáhen. Lidé, kteří nám vy-
zdobili kostel a připravili malé pohoštění, po letech ne-
změrným úsilím postavili nový kostel. Mnozí nepodlehli
svodům tehdejšího režimu, který jim sliboval moc, slávu a
bohatství, a po převratu byli ochotni ujmout se nevděčné
role nových vůdců. Byli mezi nimi skvělí rodiče, schopní
odborníci, organizátoři a současně i vzorní křesťané.

Děti, které za týden doprovodíme poprvé k svatému
přijímání, nás budou vidět jako příklad a záleží na nás,
jaký ten vzor bude. Nejde o to, jestli se někdo hodně mod-
lí, nebo hodně pracuje. Více záleží na tom, aby náš život
byl pravdivý, aby naše chování ve společnosti odpovídalo
chování v kostele, aby se naše víra zrcadlila v postoji ke
světu, práci, rodině.

Ukažme jim, že žít ve víře pro nás neznamená jen
chodit do kostela. Dejme jim najevo, že se umíme také
radovat a bavit, že umíme pomáhat, zabrat v práci, vzít na
sebe zodpovědnost. Ať také vidí, že dokážeme rozmlouvat
s Bohem i s bližním.

Chovám naději, že se naše děti po prvním svatém
přijímání z kostela nevytratí. Říká se, že naděje umírá
poslední, a věřím, že s vaší pomocí letos nezemře. 

Pavel Ludvík
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Děcka, mějte odvahu,
my všichni i Bůh budeme s vámi!
Jednoho dne

jsem krmila
kačeny na Dřev-
nici a zahleděla
se do vody. Jak
ten čas letí, jako
proud vody, která
v řece protéká.
Kolik už uběhlo
vody, obrazně
řečeno, co jsem
se já připravovala
na maturitu.

Kolik to tehdy
bylo učení, obav,
strachů a nervo-
zity z toho, jaké si vytáhnu otázky a jestli
maturitu vůbec zvládnu. Neměla jsem žád-
né jiné myšlenky ani chuť na něco jiného
než na učení, ani chuť mamince s něčím
pomoci, pokoj v srdci se jaksi vytratil.

Jo, kdybych tenkrát věděla, jak na to!
Kdybych věděla, že na tyto těžkosti
nejsem sama, že s pomocí Boží jde všech-
no líp, že Bůh stojí při mne i v této situaci a
já se na něho mohu obrátit a poprosit o
sílu zvládnout všechny písemky, zkoušky i
vše těžké.

Sice jsem se před zkouškami možná
modlila a na mši svaté prosila o úspěšné
zvládnutí maturity, což se mi skutečně
podařilo, ale spoléhat na pomoc Ducha
svatého, aby vedl mou ruku při výběru
otázek, aby mi vnukal to, co mi z paměti
právě vypadne, to mě tehdy nenapadlo,
spíš jsem spoléhala na své vlastní síly, což
zrovna nebylo dobré a ode mne správné.
Později jsem ve svém životě poznala, že
když člověk odevzdá vše Bohu a nechá se
jím vést, pak je schopen věcí, na které by
lidské síly stěží stačily.

A tak Vy, všichni mladí, které čekají
písemky, maturity, bakalářky, diplomky a
nejrůznější zkoušky, věřte, že nejste na to
sami, obraťte se na svého anděla strážné-

ho, proste Ducha svatého o jeho pomoc a
sílu, neváhejte poprosit P. Marii i svého
patrona o přímluvu.

Nebojte se, já jsem s Vámi po všechny
dny… říká Pán (Mat. 28,20). On bude sku-
tečně s Vámi při všech zkouškách, které
Vás čekají. Bůh ví, co je pro Vás to nejlep-
ší, proto ani nezoufejte, když se náhodou
něco nepovede, není to žádná životní
tragédie a prohra. Chci Vás všechny po-
vzbudit - plni důvěry, odvahy a naděje pu-
tujte tímto temným zkouškovým obdobím
se slovy na rtech: „Pane, pojď se mnou do
toho!“ A naděje nám dává dost světla a
síly zvládnout vše těžké.

Milé studentky a studenti, s chutí a
elánem se dejte do učení! Budeme s Vámi
i my všichni z našeho farního společenství.
My maminky, babičky, prababičky, otcové
a dědové, myslíme na Vás doma i
v modlitebních skupinkách a neseme Vás
v našich modlitbách. Přejeme Vám a věří-
me Vám – zvládnete to! A hodně radosti,
až už vše bude za Vámi!

Za všechny, kteří se v těchto dnech
právě za Vás modlí, s láskou na Vás myslí
a povzbuzení, milosti i požehnání pro Vás
vyprošují

Miloslava Zlatušková
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Chystáme Noc kostelů a prosíme o pomoc

Buďte milosrdní jako otec - takové bylo
motto postní duchovní obnovy, která

se konala v rámci Svatého roku milosrden-
ství v sobotu 12. března 2016 v aule Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vedl ji arci-
biskup Mons. Jan Graubner, který mj. mlu-
vil o tom, jak výzvu papeže Františka
o odpuštění a milosrdenství uvádět do
praxe.

Každý, kdo se zúčastnil, se mohl cítit
jako v rodině Božích dětí se svým otcem, a
to nejen proto, že otec arcibiskup odpoví-
dal vesele i vážně na nejrůznější otázky,
jako např. čím chtěl být ve svém mládí.
Každý si také mohl ze srdce zazpívat,
mohl být povzbuzen a strávit užitečně ten-
to postní den. Bylo zajištěno i hlídání dětí.

Obnova začala tak, jak má začít každé
dílo, modlitbami chval pod vedením zlínské
scholy. (Jak dobré je Hospodinu vzdávat
chválu – Ž 92,2.) Pokračovala třemi pro-
mluvami otce arcibiskupa. Mezi jednotlivý-
mi přednáškami s názvem Milosrdenství
jako šance, Spustit uzdravující lavinu a
Zeptej se svého arcibiskupa byly přestávky

s připraveným drobným pohoštěním. Byla
možnost svátosti smíření. Následovala
mše svatá, s arcibiskupem ji celebrovalo 6
kněží zlínského děkanátu. V závěru při
poděkování byl otci arcibiskupovi předán
dárek v podobě napsaných předsevzetí a
rozhodnutí, motivovaných Svatým rokem
milosrdenství, zvláště přednáškami o du-
chovních a tělesných skutcích milosrden-
ství – tzv. duchovní kytička, do které mohl
přispět každý účastník obnovy.

Pro vytrvalé křesťany byl následně
ještě zdarma promítnut film Mela Gibsona
Umučení Krista. Před jeho začátkem pan
ing. Radek Lapčík, předseda nadačního
fondu Credo, který obnovu pořádal, převy-
právěl v krátkosti působivé svědectví nevě-
řícího herce Jima Caviezelema, představi-
tele hlavní role Ježíše Krista, o nelehkém
natáčení filmu, po jehož skončení se uve-
dený herec stal věřícím křesťanem, vydá-
vajícím svědectví o utrpení Krista, které při
ztvárnění postavy částečně prožil (video je
možno zhlédnout na Youtube). 

Miloslava Zlatušková

V naší farnosti proběhne i letos Noc
kostelů – tentokrát až v pátek 10.

června 2016. Program bude tentokrát
skromnější a zejména u sv. Vojtěcha bude
podporovat zamyšlení, soustředění či me-
ditaci a bude dávat prostor pro prohlídky
s osobním průvodcem. Ve starém kostele
se zaměříme na Rok milosrdenství,
v Kvítkovicích jistě upoutá kytarová půlho-
dinka s naším knězem otcem Josefem.

Možná jste si již všimli rozjíždějící se
propagace na tuto akci. Zajišťuje ji organi-
zační tým se svými spolupracovníky a za
přispění arcibiskupství. Neobejde se ale
bez vašeho přispění. Budete schopni po-
moci? Jak?

Informujte své známé, přátele a spolu-
pracovníky, že tato akce proběhne. Třeba
ji uvítají – možnost vyšplhat na kostelní věž,

až ke zvonům, se nenaskytne každý den.
Zmiňte se jim, že si u vchodu do koste-

la mohou vyžádat průvodce, který se bude
věnovat pouze jim.

V druhé polovině května budou
v kostele k dispozici propagační letáčky.
Vezměte si je domů a umístěte je na ná-
stěnky, které máte k dispozici, např. ve
vchodech bytových domů.

Na závěr vás moc prosím o pomoc
s pořadatelskou službou při této akci. Ne-
bude nikterak náročná, jde vlastně o do-
hled v kostele. Je ideální příležitostí pro ty,
kteří by rádi farnosti prospěli a přitom cítí,
že nemají žádné mimořádné schopnosti.
Zájemci se mohou napsat do seznamu
v kostele, podrobnosti budou v ohláškách. 

Pavel Ludvík

Duchovní obnova s arcibiskupem Janem
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V naší farnosti připravujeme kurz Alfa
Na úvod chci jen stručně připomenout,

co už jsme zde o kurzech Alfa psali.
Jde o jednu z forem nové evangelizace,
kdy se lidem, kteří jsou ochotni zabývat se
otázkami víry, nabízí neformální setkání při
jídle v přátelském duchu, pak představení
určitého tématu a volná beseda u stolu na
dané téma. Tato nabídka obsahuje deset
setkání.

Pro koho jsou kurzy určeny
 Nevěřící, kteří jsou ochotni se nábožen-
skými otázkami zabývat.
 Hledající, které by mohlo zajímat, čemu
vlastně křesťané věří.
 Věřící, kterým se nedostalo ucelené
nauky, z čeho křesťanská víra vychází.
 Věřící, kteří se po delší době vrací
k praktikování víry.
 Věřící, kteří si svojí vírou nejsou tak jistí,
aby ji uměli obhájit.
 Věřící, kteří doprovází někoho, koho
pozvali.

Vytvoření týmu spolupracovníků
Kurz Alfa vyžaduje tým spolupracovníků,
který se již podařilo vytvořit. Na první se-
tkání se dostavilo kolem patnácti lidí větši-
nou ze dvou modlitebních společenství
a několik dalších zájemců o spolupráci.
Pomocí velmi propracované brožurky jsme
se seznámili s tím, co všechno je třeba
připravit a hlavně jak se mají připravit čle-
nové týmu. Proběhlo první rozdělení členů
mezi ty, kteří by se starali o vytváření zázemí
a přípravu pokrmů, pak ty, kteří by měli roli
vedoucího u stolu a jejich pomocníků.

Příprava týmu
Na dalším setkání jsme si promítli DVD pro
přípravu týmu zpracované hlavními organi-
zátory Alfy v Anglii. Ovšem osobní setkání
se zkušenými pořadateli je také velmi pří-
nosné, a proto jsme pozvali pana Ludvíka

Šojdra s jeho spolupracovníky
z Kroměříže, kteří Alfu pořádají pravidelně
od roku 2004.

Mimo jiné jsme slyšeli i svědectví o
tom, jak díky účasti na takovém kurzu Bůh
začal měnit lidské životy. Dva z těch na-
šich hostů totiž nejdříve prošli kurz jako
účastníci a pak se z nich stali i členové
týmu. Jeden z nich, Pavel, i předtím chodil
do kostela, ale Bůh neměl prakticky nějaký
výrazný vliv na jeho život. Druhá byla Ta-
mara, matka několika dětí, která sice byla
jako dítě pokřtěná, ale v podstatě byla
nevěřící. Díky setkávání při programu Alfy
se podařilo, aby Pán Ježíš vstoupil novým
způsobem do jejich života. V jednom pří-
padě se z poněkud netečného věřícího stal
horlivý věřící a v druhém případě se to
samé stalo z nevěřícího člověka. Oba pak
toužili být dál u toho, kde se takto dá po-
máhat lidem na cestě k Bohu.

Od našich hostů jsme slyšeli řadu zku-
šeností a doporučení ohledně organizace,
vedení diskuze u stolu, přihlašování a po-
zvání, které je nejúčinnější osobní formou.
Také nám radili, abychom si Alfu vyzkou-
šeli a uspořádali se svým týmem víceméně
pro sebe a nabídku nejdřív šířili pouze
v prostředí farnosti. Až po této zkušenosti
by se kurz nabízel především lidem mimo
církev.

Velký význam je také třeba přikládat
modlitbám za Alfu. Její tým se setkává
před každým setkáním ke společné modlit-
bě. Také doporučovali, aby každý z nás už
nyní uvažoval o konkrétním člověku, které-
ho by mohl pozvat a za něj se modlil.

Organizace a rozlišování
Pomocí vzývání Ducha svatého a násled-
né ankety jsme se snažili rozlišit, zda na-
bídku Alfy směřovat rovnou k lidem mimo
církev anebo poslechnout doporučení na-
šich hostů. V anonymním hlasování mírně

Přehled farních zpráv
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Křty, sňatky a pohřby za poslední období
Křtiny: Jaroslav Konečný, Michaela Kudličková
Oddavky: Zdeněk Stejskal a Markéta Vašutová
Poslední rozloučení: Josef Navrátil, Dušan Šumbera,
Helena Koutková, Zdeňka Lacigová, Jarmila Mrázková

Ocenění zasloužilých farníků v Olomouci
V sobotu 7. 5. 2016 v 10 hodin se kona-

la v Olomouci v katedrále diecézní
pouť, při které arcibiskup předal ocenění
zasloužilým farníkům. Pastorační rada na-
vrhla na ocenění Danielu Plškovou za
dlouholetou službu katechetky a její podíl

na řadě aktivit pro děti. Ing. Josefa Švehlí-
ka navrhla za starost o technické, stavební
a pozemkové záležitosti a práci
v ekonomické radě. Jmenovaným patří sr-
dečné poděkování za jejich nezištnou služ-
bu. 

Nabídka arcibiskupství – Večer milosrdenství
Zveme všechny mladé z celé arcidiecé-

ze na Večer milosrdenství, který se
uskuteční v pátek 20. května v katedrále
sv. Václava v Olomouci. Těšit se můžete
na společné slavení mše svaté, adoraci
s chválami, společenství, svědectví Víti
Rašky – extýmáka z Přístavu i Archy v
Rajnochovicích. Pro účastníky bude mož-
nost využít nabídky svátosti smíření či
duchovních rozhovorů. Nad Božím milosr-
denstvím a jak žít milosrdenství konkrétně

se bude zamýšlet otec biskup Mons. Pavel
Posád, delegát ČBK pro mládež. Celým
večerem nás doprovodí Chválová kapela
od sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Začátek
Večera milosrdenství je ve 20.00 hod.
Nocleh v Olomouci je zajištěn Arcidiecéz-
ním centrem pro mládež v blízkosti ka-
tedrály, spacáky a karimatky prosíme s
sebou. Těšíme se na vás! 

Denisa Kracíková, Centrum pro mládež

převážil názor, že Alfu budeme nejdřív
prezentovat mezi věřícími a zvát ty, které
to zajímá, kterým se nedostalo ucelené
nauky víry a kteří by chtěli umět lépe svoji
víru obhájit. Spolu s nimi by byla možnost
přibrat i nevěřící či nepraktikující zájemce.
Prezentace nabídky by mohla být připrave-
na na Noc kostelů a využita například při
osobním provázení kostelem.

Čím může přispět každý
Každý věřící k tomuto evangelizačnímu
úsilí může přispět svojí modlitbou. Je mož-
né všímat si lidí kolem sebe a uvažovat,
komu by takový kurz mohl prospět. Pak je
dobré se za něj modlit, a jakmile to bude
aktuální, předat mu pozvání. 

Otec Josef Zelinka

Na své místo se po čase vrátil kříž,
který do podzimu 2015 stával u staré

silnice na výjezdu z Kvítkovic do Maleno-
vic. O jeho obnovu se zasloužil Městský
úřad Otrokovice ve spolupráci s nadačním
fondem Adopce památek, který se zabývá
podporou kulturního dědictví a zachová-
ním drobné architektury v krajině.

Velký kamenný kříž s železnou sochou

ukřižovaného Krista a reliéfem Panny Ma-
rie, pocházející z roku 1761, byl restauro-
ván v dílně Jiřího Fingera v Olomouci a
instalován na nový základ. Kříž nyní nesto-
jí těsně u silnice, jak jsme byli zvyklí, ale je
posunut asi o 3 metry dál. Důvodem je
snaha snížit otřesy od projíždějících aut a
také záměr silnici v budoucnu rozšířit. 

Kříž u staré silnice v Kvítkovicích je opět na svém místě
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Od dubna 2016 jsme zvýšili režijní po-
platek v Charitním šatníku z 5 Kč na

10 Kč za jednu návštěvu. Věci vydáváme
na základě žádosti od sociálních pracovní-
ků Charity, příp. vedoucího oddělení soci-
ální pomoci p. Hrice z Města Otrokovice.
Za rok 2015 navštívilo šatník v Otrokovi-
cích 120 mužů a 50 žen a vydali jsme více
než 4500 kusů oblečení. Věříme, že popla-
tek přispěje ke zvýšení odpovědnosti ob-
darovaných k věcem, které dostávají, a
desetikoruna pro ně bude motivací k aktiv-
nímu řešení své situace.

Od léta navíc plánujeme umístění 2
charitních kontejnerů v Otrokovicích, čímž

chceme podpořit nabídku atraktivního ob-
lečení pro klienty šatníku tak, aby nebylo
na první pohled patrné, že se jedná o lidi
v tísni.

Na šatník navazují další charitní služ-
by, např. Terénní služba rodinám s dětmi
nebo Terénní program Samaritán, v rámci
kterých mohou klienti obdržet také potravi-
novou pomoc a další podporu. Stálou na-
bídkou pomoci je také veřejná sprcha na
Havlíčkově ulici, kterou Charita provozuje,
a sklad humanitární pomoci pro případy
nenadálých událostí (k dispozici jsou např.
vysoušeče, čisticí prostředky, kolečka,
matrace, atp.). 

Komplexní humanitární pomoc Charity

Zprávy z Charity

V pátek 22. 4. 2016 proběhl v Otrokovi-
cích - ve spolupráci Charity sv. Anež-

ky Otrokovice a DDM Sluníčko - Den Ze-
mě. Akce se zúčastnili zástupci společnos-
ti Steelmet s.r.o., která se zabývá zpraco-
váním elektroodpadu a druhým rokem
spolupracuje s Charitou sv. Anežky Otro-
kovice na jeho sběru.

Zároveň zde byly vyhlášeny předběžné
výsledky IV. ročníku akce Hliník pro Chari-
tu, na které spolupracujeme s firmou Me-
talšrot Tlumačov. Sbírá se celý rok a zatím
je hliníku 860 kg!! Dospělí a hlavně děti se
tak učí, jak je důležité veškeré odpady
třídit, protože pak mohou sloužit v našem
životě dál. Finanční obnos, který Charita
sv. Anežky dostane za sběr elektroodpadu
a hliníku, bude použit na nákup antideku-
bitních pomůcek pro seniory Charitního
domova.

Charita sv. Anežky Otrokovice měla na
Dnu Země svůj stánek a rozdávala infor-
mační letáčky o svých službách. K dispozi-
ci byly také výrobky z dílny Samaritánu
i obrázky, které v rámci aktivizačních čin-
ností dělali senioři na Charitním domově.
DDM Sluníčko zorganizovalo pro děti plno

her, poznávacích soutěží a malování. Bylo
krásné počasí a věřím, že všichni strávili
v parku příjemné odpoledne. 

Pavlína Zahnašová, fundraiserka

Den Země - sečetli jsme nasbíraný hliník
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P ro závozy polohovacích postelí, sběr
ošacení a hliníkových materiálů a

další drobné technické práce hledáme
pravidelnou výpomoc formou Dohody
o provedení práce.

Podmínkou je řízení motorového vozi-
dla (sk. B) a fyzická zdatnost. Zájemci
kontaktujte p. Vlčka na mailové adrese
zastupce@otrokovice.charita.cz nebo na
605 564 936. Máme zájem o dlouhodobou
spolupráci. 

Posláním domova pro seniory v Charit-
ním domově Otrokovice je poskytnout

svým 46 obyvatelům podporu, pomoc a
laskavou péči v prostředí, které se co nej-
více přibližuje původnímu domovu. Větši-
nou k nám přichází lidé osamělí, po ztrátě
svého životního partnera, s výraznou ztrá-
tou soběstačnosti a velkými zdravotními
problémy. Péči poskytujeme s přihlédnutím
k individuálním potřebám každého člově-
ka. Další službou je Odlehčovací služba,
ze které jsme vám loni nabídli několik zku-
šeností. Tato služba je poskytována 2 uži-
vatelům na dohodnutou dobu.

Příběhy z domova pro seniory
 Paní K. ovdověla velmi brzy. Vychovala
tři dcery. S přibývajícími léty přicházely
zdravotní problémy. Paní si uvědomovala,
že nezvládne sama péči o dům a domác-
nost, nedokáže se o sebe postarat. Roz-
hodla se odejít do domova pro seniory,
přestože ji dcery zrazovaly s tím, že se o ni
postarají. Nastoupila na jednolůžkový po-
koj. Žije zde už tři roky, pravidelně navště-
vuje své příbuzné, využívá všech aktivit
domova, stará se o andulky. Je velmi spo-
kojená a užívá si stáří plnými doušky, sa-
mozřejmě s ohledem na zdravotní omeze-
ní, které ji výrazně limituje.
 Na Charitní domov Otrokovice před pěti
lety společně nastoupili manželé. Pán byl

v relativně dobrém zdravotním stavu, ale
paní potřebovala neustálou péči. Její zdra-
votní stav se stále zhoršoval, až byla plně
odkázána na péči charitních pracovníků a
rodiny. Spolupráce s rodinou je vždy velmi
důležitá. A manžel byl paní neustále vel-
kou oporou, až do jejího úmrtí. Pánovi
jsme nabídli možnost přestěhovat se na
jednolůžkový pokoj. Po určité době se za-
čal zapojovat do aktivit na domově. Velký
podíl na dobrém psychickém stavu pána
má i rodina, která ho často navštěvuje a
tráví spolu některé víkendy a svátky.

Máte-li zájem o umístění svého blízké-
ho do našeho domova, kontaktujte sociální
pracovnici na telefonním čísle 577 112
039, 731 619 830. 

Mgr. Zdeňka Vlčková, vedoucí domova

Charitní domov pro seniory

Hledáme posilu

V pátek 10. června zveme všechny zá-
jemce na prohlídku Charitní kaple

v prostorách Charitního domova (Na Ulič-
ce 1617). Pravidelné prohlídky se uskuteč-
ní od 18:00 do 20:00 hodin. Navštivte nás!
Těšíme se! 

Noc kostelů na Charitě

Neoznačené příspěvky na této dvoustraně jsou
od vedoucích charitních služeb.
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T oto je den, který dal nám Pán, jásejme
a radujme se z něho!

Tento verš z Žalmů je dobrým začát-
kem každého dne - odevzdat ho celý Pá-
nu. Často se mu stejně pletu do „řemesla“,
zase mě napadá spousta scénářů, zapo-
menu, že On to ví nejlépe. Když si stále
znovu opakuji tento verš, přijde mi prostě
úžasný. Je to dar od Pána, každý den,
který máme před sebou, je velkorysým
darem, něco nového je před námi, nová
šance, nový začátek. Je na nás, jak s ním
naložíme. Kéž nepřestáváme být v úžasu
před tímto obdarováním.

Jak už se někdo v předchozím Fomu
zmínil, také se mi osvědčuje barevně vyzna-
čit ty verše z Písma, které mě osloví. Napří-

klad do Knihy Job se mi zrovna moc nechtě-
lo, myslela jsem, to bude hodně depresivní
četba. Není. V 5. kapitole 8. verš – On
působí bolest, ale též obváže rány. A na
jiném místě – Moudrost, ta je u Boha, i
bohatýrská síla, u něho je rozvaha i rozum.

Mám ráda Žalmy, ty mi přijdou hodně
nadčasové, je v nich spousta povzbuzení,
připomenutí o Hospodinově milosrdenství.
Když mě tíží nějaký problém, jdu se radit –
velmi plodná je taková „diskuze“ při adora-
ci. K člověku Pán promlouvá slovy Písma,
do srdce přicházejí chvály, i maličký verš
z Bible zase člověka „nastartuje“, pošle dál
s vědomím, že Pánu na nás záleží a jsme
Jeho děti. 

Marie Jurygáčková

Často se mu pletu do řemesla

V Bibli mám rád ty části, které mluví o
řešení praktických životních situací a

problémů. Mezi jinými je to i část kapitoly
25 z Matoušova evangelia, kde Kristus
vypráví příběh, jak pán dal svým služební-
kům do opatrování peníze a odjel na cesty.
Když se vrátil, zjišťoval, jak služebníci
s hřivnami hospodařili. Většinou jeho maje-
tek rozmnožili, někteří více, někteří méně,
jeden ho však jen uložil a co mu pán dal,
to mu také vrátil. Podobně vypráví i
Lukášovo evangelium. (L 19)

Mnozí lidé dnes s oblibou označují
peníze za špinavé, tvrdí, že člověku by
lépe bylo bez nich, že církev by měla být
chudá, že by neměla nic vlastnit. Nechci
soudit, zda mají či nemají pravdu, ale ne-
dokážu si představit, že by dnešní společ-
nost mohla fungovat bez peněz a bez
hmotných statků. Zmíněný příběh tak chá-
pu jako pokyn, že nabytý i svěřený maje-
tek, peníze, také i získané vlohy nebo do-
vednosti, mám nejen udržovat, ale také
rozmnožovat. Samozřejmě to musí mít

účel v mezích Desatera. Myslím na toto
podobenství pokaždé, když přemýšlím,
zda mám peněz dost, přiměřeně, nebo
málo. Když si kladu otázku, co si za ně
mohu pořídit. Nebo mám-li je darovat a na
co. Mohu tak učinit, když vím jen málo
o tom, k čemu a jak budou použity?

Matoušův příběh o hřivnách má pro mě
ještě jeden význam. Často se dnes hovoří
o zkaženosti dnešního světa a poukazuje
se na některé jeho problémy jako na před-
zvěst jeho konce. V jedné části Bible se
objevuje tento výčet: „smilství, krádeže,
vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, pro-
stopášnost, závist, urážky, pýcha, nero-
zumnost.“ Jako by šlo právě o ty naše
dnešní zapeklité problémy, jen pro ně pou-
žíváme jiná slova.

Příběh o hřivnách mě utěšuje, že ně-
které jevy, které my považujeme za před-
zvěst konce světa – například nakládání s
penězi, řešili lidé již před tisícovkami let, a
také s nimi měli problémy. 

Pavel Ludvík

Udržovat a rozmnožovat. I peníze.

Co mi říká Bible
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Oblečení, petky, elektronika, sklo a hro-
mady obalů od jídla. To vše nám prošlo

rukama, to vše se válí všude kolem nás...
Již druhým rokem se otrokovické turis-

tické oddíly mládeže - TOM 1412 (holky) a
TOM 1419 (kluci) zapojily do projektu zva-
ného „Ukliďme svět“. My jsme si k tomu
přidali malý dodatek „Ukliďme Otrokovice“.
Celá akce spočívá ve sběru odpadu na vy-
tipovaných místech v našem okolí, na což
nám organizátoři poskytli potřebnou mate-
riální podporu, jako např. rukavice a pytle.

Letos jsme v počtu 13 dobrovolníků
vyrazili vstříc odpadkům. Sice nám sociální
sítě slibovaly až 40 lidí a počasí nám také
přálo, ne každý asi nakonec dokázal posu-
nout své morální hranice, nasadit rukavice
a pustit se do toho s námi.

V loňském roce jsme naplnili bezmála
33 pytlů, což se nám letos o více než 15
pytlů podařilo překonat. Uklízeli jsme na
hodně místech v Otrokovicích, např. okolo

Moravní lávky a benzínky na Baťově,
u jezírek, na autobusovém nádraží na
Baťově, a dokonce i u dálničního sjezdu na
Zlín, kde často stávají řidiči náklaďáků, ti
po sobě zanechávají všelicos. Další místo
bylo například za podchodem na vlakovém
nádraží, kde podél chodníků není ani jeden
odpadkový koš a lidé ve velkém množství
odpad odhazují do trávy...

Nejeden z nás se během akce zamýš-
lel nad otázkou proč? Proč lidi odhazují
věci na zem a ne do odpadkových košů a
popelnic. Nejvíce smutné je vidět námi
uklizené místo o pár dní později, jak se na
něm už opět hromadí další odpad.

Nám jako turistům není odhazování
odpadků blízké a vedeme k tomu i děti,
které náš turisťák navštěvují. A co Vám?
Také Vám vadí hromady odpadků kolem
nás, ať už ve městě, či v přírodě, nebo bez
váhání odpadky odhodíte na zem? 

Denis Bilík

Zprávy z farnosti

Na Zelený čtvrtek a Velký pátek jsme
měli nácviky na velikonoční mše sva-

té, které jsou jiné než obvykle. Naši vedou-
cí a pan farář nám rozdělili funkce. Je to
těžká věc - hlavně vydržet stát a nevrtět
se, nezlobit. Musíme se naučit hodně věcí,
vše, co na mších bude - třeba jak držet
misál, zvonit ve správný čas a kolikrát,
poskládat korporál, číst přímluvy. Také se
musíme přede mší obléci do bílé rochety a
černé komže nebo kleriky. Známe hodně
slov, která jiní kluci neznají, třeba patena,
lavabo, ambon, korporál. Někdy mši nacvi-
čujeme i několikrát po sobě.

Poslední nácvik byl pro odvážné už
v sobotu ráno v 8 hodin. Vešli jsme do
sakristie, pomodlili se. Honza Žalčík nám
rozdělil úkoly a řekli jsme si, jak by veliko-

noční vigílie měla vypadat, protože při ní
měl být i křest. Zkoušeli jsme, jak bude
probíhat mše svatá, hlavně jsme si museli
zapamatovat, co každý z nás máme za
služby. Potom už jenom vedoucí a pan
farář čekají, jak vše s Boží pomocí zvlád-
neme.

Po skončení nácviku jsme za odměnu
vyrazili na pletení tatarů. Někteří přijeli na
kole, ale většina kluků se vydala pěšky.
Dorazili jsme na místo, vzali nože a hurá
na vrbové proutí. Vedoucí nám pomáhali a
vysvětlovali, jak si máme uplést tatary. Po
dokončení tatarů následovalo pár foteček,
polední modlitba a hurá domů na oběd.

Tak takoví jsme my ministranti - při-
sluhující. 

Patrik Matula

Příprava ministrantů na Velikonoce

Uklidili jsme Otrokovice
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Ráno se tým statečných fiftýnů (starších
kluků) vydal z Otrokovic do Olomouce

na kole.
Zbytek výletníků jel vlakem. Já jsem

s rodiči nakonec jel autem. Když jsme do-
razili autem na parkoviště, hned jsme šli
k bazilice za ostatními. Tam už stáli ti, co
přijeli vlakem a statečně vyšli či vyběhli
kopec k bazilice. Zahráli jsme si chvíli hru
a poté jsme museli jít na mši. Fiftýni přijeli
těsně na začátek. V bazilice byla docela
pěkná zima, to jsme poznali i na klucích,
když za námi přisedli do lavic, protože
dojeli uřícení, schvácení a začalo se z nich
kouřit tak, že nebylo vidět na oltář.

Po skončení mše nám kluci popisovali
jejich zážitky z cesty. Pak jsme si udělali
společné foto. Poté nás čekalo luštění a
rozchod na oběd. Někdo měl vlastní záso-
by, jiní využili místní restaurace. Po obědě
naše cesta pokračovala do slíbené zoo,
kam se těšila většina z nás.

Fiftýni se nakonec rozhodli nejít s námi

do zoo, že radši pojedou domů, cestou ješ-
tě navštívili olomouckou baziliku sv. Václa-
va, kde prošli Svatou bránou. My ostatní
jsme dorazili na místo, vedoucí koupili líst-
ky a hurá na zvířátka. První, na co jsme se
dívali, byli draví ptáci, pak následoval pavi-
lon opic - zaujal nás hlavně neúnavný gib-
bon. Také jsme viděli surikaty, žirafy, ze-
bry, bílé vlky, gepardy a další zvířata. Vět-
šina z nás zvládla také výstup na vyhlídko-
vou věž, z které jsme viděli celý areál zoo.

Protože čas rychle plynul a pomalu se
blížil konec prohlídky, honem jsme se ještě
vydali do obchodu se suvenýry a na zmrz-
linu, kterou jsme si dali za odměnu. Násle-
dovalo rozloučení, poděkování vedoucím.
My jsme šli k autu a druhá skupina výletní-
ků šla na autobus, který je dovezl na vla-
kové nádraží. Všichni jsme přijeli v pořád-
ku domů i stateční fiftýni na kolech. Patří
jim můj obdiv.

Byl to pěkný výlet! 
Patrik Matula

Výlet dětí a rodičů na Sv. Kopeček a do zoo

Ze života Tomíků
 Ve venkovním prostranství suterénu far-
ního kostela jsme nainstalovali hodiny obra
Elišky, jejichž díly jsme sbírali během loň-
ského tábora. Tak až budete mít cestu ko-
lem, můžete se podívat, co se nám podaři-
lo vytvořit.
 První dubnový víkend se naši mladí in-
struktoři vydali na školení vedoucích. Ra-
dostnou zprávou je, že všichni složili
úspěšně testy, získali osvědčení a navíc si
přivezli spoustu nových nápadů a inspirace.
 Od začátku dubna jsou v oběhu přihláš-
ky na letošní tábor. Pokud by někomu při-
hláška chyběla, může ji žádat u svého ve-
doucího. Uzávěrka přihlášek je 31. 5.
2016, tak je nezapomeňte odevzdat!
 Druhý dubnový víkend se holky ze sku-
pinky Sluníček vypravily na víkendovku do
Zábřehu. Počasí jim sice moc nepřálo, ale
i tak zvládly alespoň malou procházku
Šumperkem. O to víc času pak mohly vě-
novat hrám a povídání, jak už je to u holek
zvykem.

 V sobotu 16. 4.
jsme se zapojili, stej-
ně jako loni, do akce
s názvem Ukliďme
Česko. Rozdělili jsme
si předem vytipovaná
místa v Otrokovicích
a vrhli jsme se na jejich úklid, aby se nám
tu všem pěkně žilo. O této akci si můžete
více přečíst v článku Uklidili jsme Otrokovi-
ce.
 V půlce dubna jsme všichni společně vy-
razili na výlet do Olomouce na Sv. Kope-
ček. Zde jsme společně prožili nedělní mši
svatou. Posléze se k nám připojili taky klu-
ci z 15UP, kteří celou akci vzali poněkud
sportovněji a vyrazili na kolech. Klobouk
dolů, pánové! Pojali to jako výlet za Svatou
branou. Zbytek výletníků navštívil ještě
olomouckou zoo. I přes malý počet účast-
níků jsme si akci užili, snad i díky krásné-
mu počasí.
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V pátek 11. 3. 2016 jsme se všechny
Žáby: Majda, Anička, Danča, Natka,

Bětka, Liduška, Verča, Štěpka, Hanička,
Barča, mé ctěné já, a naše čtyři milované
vedoucí Evča, Áďa, Marťa a Kačka sešly
na „nástupišti 9 a ¾“ (na nádraží v Otroko-
vicích). Odtud jsme se jakýmsi zvláštním
kouzlem přenesly do Kunovic a pak jsme
šly na supr místo, turistickou základnu
v Uherském Hradišti. Zahrály jsme pár her,
které všechny žabí čarodějnice bavily, a
vyluštily jsme si tři cíle sobotního výletu.
Byly to Velehrad, Modrá a KovoZoo ve
Starém Městě.

Na pozvánce však stálo: Vemte si plav-
ky. Ale na co? V neděli nás čekala návště-
va Aquaparku. Na stěnu nářků, kterou
jsme si zřídily na kuchyňských dveřích,
jsme psaly různé drby a podobně a taky to,
jak moc se těšíme do aquaparku… Nako-
nec jsme šly hajat. Samozřejmě kromě
Danči, Natky a mne, trošku jsme kecaly,
no… Nakonec nás o půlnoci vytáhly naše
vedoucí Marťa a Kuna ven. Troška kliků,
dřepů a různých cviků nám vůbec neuško-
dila.

Ráno jsme kupodivu nebyly ospalé a s
chutí jsme vyrazily na Velehrad. Po cestě
jsme hrály pár her: Kohoutek kokrhá, sbí-
raly jsme podpisy od kolemjdoucích, ne-
směly jsme říkat ano a ne, nebo jsme mu-
sely mluvit bez háčků a čárek (vlastne
hacku a carek). Byla to paráda!!! Na Vele-

hradě jsme šly do toho obřího kostela (ten
náš na něj nemá), potom jsme venku po-
obědvaly a udělaly společné foto. Dále
jsme šly na Živou vodu v Modré. Byly jsme
ve vodě, v hloubce kolem třech metrů a
vůbec jsme se nenamočily. Plavaly kolem
nás malé ale i velké ryby… No prostě su-
per). Teď už jen KovoZoo. Byla tam spous-
ta kovových zvířátek, pro nás fotografky to
byla výhoda – dobře se fotily. Na tento
výlet budu ještě hooodně dlouho vzpomí-
nat – samozřejmě, že v dobrém.

Když jsme byly už zpět na zmiňované
základně, dostal se nám do pokoje papír,
na kterém bylo napsané, že máme před-
vést scénku, která se nám i přes malé hád-
ky výborně povedla. Nechyběla ani stezka
odvahy. Na jednom „stanovišti“ to příšerně
zapáchalo. Jak už možná tušíte, tohle mís-
to navštívila kočka a jedna z vedoucích
šlápla do jejího bobku, ale nebyla jediná
(mně se to také podařilo).

Tuhle noc jsme už opravdu nekecaly.
V den odjezdu jsme konečně předvedly
své plavecké schopnosti: šly jsme se kou-
pat a dovádět do aquaparku. Tomu říkám
zábava! Když jsme se vrátily na základnu,
tak jsme se ještě já a Verča H. zaplácaly
od jogurtu v rámci poslední hry a pak už
jsme (bohužel) jely domů.

Děkuji všem vedoucím Žabek za super
zajištěnou zábavu a podobně. 

Janotka (Anička Janotová)

Žabí víkendovka v Uherském Hradišti se povedla

 Sobota 23. 4. byla nabitá. Dopoledne
jsme se sešli na oddílových turistických zá-
vodech, které byly přípravou na krajské ko-
lo, konané o týden později. Večer se ti
starší z nás vyfikli a potkali jsme se na již
tradiční Svatovojtěšské veselici.
 V sobotu 30. 4. děcka vyrazila na kraj-
ské kolo turistických závodů v Napajedlích.
Počasí závodníkům přálo a podle toho ta-
ké vypadaly naše výsledky. Bilance medai-
lí mluví za vše: 5 zlatých medailí zásluhou
Žána, Kačky Kunorzové, Danči Rafajové,

Toma a Marti Janečkových, 2 stříbrné v
podání Aničky Ambruzové a Hanči Šruba-
řové, 5 bronzových medailí pak přidali sou-
rozenci Lörinczovi, Marťa Honzíková, Paťa
Večeřová a Honza Čambala. Zbytek osa-
zenstva posbíral krásná umístění od 4. do
7. místa. Prostě nádhera!
 V noci z pátku 6. 5. na sobotu se konala
akce nazvaná Výsadek. Noční putování po
šifrách jsme si všichni pořádně užili. Koho
by taková akce lákala, může se k nám při-
pojit příští rok. 

Pokračování z předchozí strany
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BRÁT, CTNOST,
ČTVRTEK, DEKRET,
DĚTI, DLUH,
DRÁT, EGYPT,
HOSTIE, HROB,
IDOL, JARO,
KADIDLO, KROUPY,
LÉKÁRNA, LÝTKO,
NOVÝ, OCHOZ, OKNO,
OLTÁŘ, OPERA,
PARK, PLOT, PULS,
RÁDIO, SESTRA,
SMRT, STAN,
TĚLO, TETA, TMEL,

Dneska jsme v evangeliu slyšeli příběh o
tom, jak Pán Ježíš přišel apoštolům říci,
že již není mrtvý. Přišel za nimi a řekl jim
dvě zajímavá slova: „Pokoj Vám.“ Chtěl
jim tím říci, ať se již nebojí, ať jsou
klidní. Ať jdou do světa a všechny lidí učí
to, co je naučil on.
A ta dvě krásná slova „Pokoj Vám“ si
každou mši svatou říkáme i my. Podáme si

ruce, stiskneme je, podíváme se na sebe
a řekneme si vzájemně tato slova. A tím
tomu člověku říkáme, ať se nebojí, že
Pán Ježíš je s ním. Stejně jako to říkal
Pán Ježíš apoštolům.
Až budeš na příští mši svaté podávat
někomu ruku a říkat mu: „Pokoj Vám“,
mysli na to, že mu tím dáváš víc než …
(dokončení najdeš v tajence).

Osmisměrka pro děti

FARNÍ OBČASNÍK
Vychází při příležitosti církevních svátků. Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. Určeno pro vnitřní
potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení textů. Redakční rada:
P. 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.farnost.otrokovice.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 12.6.2016 Vydání dalšího čísla: 26.6.2016

Misijní koláč získal peníze pro africké děti
V neděli 20. 3. proběhla již poněkolikáté

akce s názvem Misijní koláč. Jedná se
o to, že holky z turistického oddílu za po-
moci zkušených pekařek z farnosti nape-
čou koláče, které jsou prodávány po mších
svatých. Výtěžek pak putuje na účet pa-
pežských misijních děl, kde peníze pomů-
žou africkým dětem. Letos se podařilo
vybrat krásnou částku 10.250 Kč. Tímto
bychom chtěly moc poděkovat jak holkám,
tak i všem pekařkám, které obětovaly svůj
volný čas pro dobrou věc. 

Kyka Zaoralová a Liduš Ševečková


