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Milí farníci. 
Před námi je další rok přípravy na 1150. výročí příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, který začne 1. nedělí 
adventní. Pro naši církev a tím i celé naše farní společen-
ství to má být hlavně příležitost obnovit v sobě význam 
svátosti křesťanské dospělosti, tedy biřmování. 
Toto zvláštní číslo farního občasníku vám opět přináší 
přehled toho, čím naše farnost žije a co všechno má svůj 
podíl na jejím poslání. Je potřeba si uvědomovat, že aby 

to vše mohlo sloužit svému cíli, musí to vyrůstat ze stejného poselství, jaké nám přinesli 
naši moravští věrozvěsti. Jejich nástupci, naši biskupové, nás vybízejí, abychom tento 
náš poklad víry v sobě oživili a mohli vydávat zřetelnější svědectví o Ježíši přítomném 
v našem životě. To je poslání naší farnosti a tím i každého z nás. 
Matka Tereza jednou prohlásila, že to, co dělá, je jen kapkou v moři. Ale kdyby to neděla-
la, ta kapka by tam chyběla. Uvaž nyní Ty sám, Ty sama, jakou součástí jsi nebo můžeš 
být v tomto našem farním společenství. Každá kapka získává svoji velkou hodnotu tehdy, 
když přinese právě ten užitek, který může. Každý je proto zván, aby mohl mít v rodině 
naší farnosti své jedinečné a vzácné místo. 

o. Josef Zelinka 

 Neděle 2. října 2011 

 Farní občasník 
Aktivity farnosti sv. Vojtěcha, Otrokovice 

  

 

  Další rok je před námi 
Zvláštní číslo 

Modlitební společenství 
Modlitby matek 
V naší farnosti jsou 3 skupinky, které ve-
dou Miluše Zlatušková, Marie Berková, 
Marie Šrubařová. 
Modlitební triduum: 
27.1.-29.1.2012  30.3.-1.4.2012 
29.6.-1.7.2012   28.9.-30.9.2012 

Kontaktní osoba: Miluše Zlatušková  
Modlitební společenství  
Schází se jednou za dva týdny ve čtvrtek.  

Kontaktní osoba: Miluše Zlatušková  
Modlitba živého růžence  
V naší farnosti je 80 členů živého růžence 
ve 4 skupinách.  
Kont. osoby: Anna Janečková (2 skupiny), 

Marie Čechová a Marie Budínová 

Modlitební společenství růžence 
Každý týden v úterý ve 19:00. 

Kontaktní osoba: Petr Věrný 
Projekt putovní svatyňky 
Duchovní iniciativa Schönstattského hnutí 
v rodinách. 

Kontaktní osoby:  
Monika Hanáčková, Andrea Hartmannová 

Duchovní život 
Adorace 
Ve středu a první pátek v měsíci po mši sv. 
Adorační dny:  
ó  Adorace v Otrokovicích s obnovou 

zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu: 20.11.2011 Otrokovice  

ó  Adorační den v Kvítkovicích: 18.3.2012 
ó  Adorační den - farní kostel: 7.8.2012 
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Návštěvy nemocných 
Návštěvy kněze se svatým přijímáním se 
konají každý první pátek v měsíci a pak 
před Vánocemi a Velikonocemi.  
Individuálně lze dohodnout návštěvu kdy-
koliv a častější návštěvy se sv. přijímáním, 
které mohou přinést pověření farníci. Ná-
vštěvy nemocných na Senioru B jsou 
1. pondělí v měsíci, na Senioru C 2. pátek 
v měsíci. 

Kontaktní osoba: o. Josef Zelinka 

Liturgie 
Bohoslužby mimo kostely 
Charitní kaple – mše sv. nebo bohoslužba 
slova každé úterý v 10:00. 
Bohoslužba slova: 
Senior A: první pondělí v měsíci v 13:30. 
Senior C: poslední pátek v měsíci v 14:00. 
Denní modlitba církve – breviář 
Ranní chvály – každé ráno ve farním kos-
tele v 6:30. 
Nešpory – každou sobotu po večerní mši sv. 
Chrámový sbor 
Každou středu po mši svaté a adoraci 
v sále pod kostelem. 

Kontaktní osoba: Zdeňka Kvasnicová 
Rytmické mše sv. 
Každou neděli vyjma prázdniny. 

Kontaktní osoba: Josef Honzík 
Zpívání dětí 
V pátek (mimo první pátek v měsíci a 
prázdniny) od 15:00 do 16:00 v sále pod 
kostelem.  

Kontaktní osoba: Jana Janečková 
Setkávání ministrantů 
http://www.tom1419.org/ministrovani  
Probíhá v rámci schůzek TOM 1419 Pout-
níků a Škorpiónů každou sobotu v 9 hod. 
v sále pod kostelem. 

Kontaktní osoba: Honza Žalčík 
Společenství lektorů 
Každou poslední sobotu v měsíci v 16:30  
v klubovně na faře.  

Kontaktní osoby:  
Marie Juráňová, Naďa Fraisová 

Katecheze 
Vyučování náboženství 

S=suterén, K1=klubovna č. 1, K2=klubovna č. 2 
Chvíle nad biblí 
Vždy 3. pondělí v měsíci v 16:00 v sále 
pod kostelem. 

Kontaktní osoba: RNDr. Alois Orlita 
Promítání s biblickým programem 
1 - 2 x za měsíc, a to 2. nebo 4. pondělí 
v měsíci po večerní mši sv. v sále pod 
kostelem. 

Kontaktní osoba: o. Josef Zelinka 
 

Kulturně společenské akce 
Farní odpoledne  
Podle nabídky a možností termínů. 

Kontaktní osoba: P. Josef Zelinka. 
Nealko bar  
V pátek po mši sv. (kromě prvního pátku 
v měsíci) v sále pod kostelem.  

Kontaktní osoba: Magda Honzíková 
Farní knihovna 
Ve středu po mši sv. a v neděli po obou 
mších sv. Na požádání kdykoli. 

Kontaktní osoby:  
Marie Knapková, Anna Krčmová  

Oslavy patronů naší farnosti 
22. 4. 2012: Pouť k sv. Vojtěchu 
29. 7. 2012: Pouť k sv. Anně - Kvítkovice 
29. 9. 2012: Sv. Michaela, patrona bývalé-

ho farního kostela 

Tř. Den Čas Kde Vyučující 
1. st 13:45 S M. Čechová 
2. st 15:00 S M. Čechová 
3. čt 16:00 S o. J. Zelinka 
4. út 14:30 S D. Plšková 
5. st 14:30 K1 D. Plšková 
6.-7. čt 14:45 S P. Věrný 
8.–9. út 16:00 K1 N. Fraisová 

http://www.tom1419.org/ministrovani
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Rodiny 
Klub maminek 
V úterý od 9:00 do 11:00 v sále pod 
kostelem.  

Kontaktní osoba: Jana Vaclová 
Společenství manželů 
Schází se jednou za měsíc dle domluvy 
v jednotlivých rodinách. 
Kont. osoby: manželé Rafajovi a Šibravovi  

Společenství chlapů 
Každé sudé úterý 20:00-22:30 v sále pod 
kostelem. 
Kontaktní osoby: Petr Staněk (606700461)

Josef Honzík (777135417) 

Děti a mládež 
Mše sv. se zaměřením pro děti  
V pátek mimo prázdniny. 
Louskáček (schůzky vedoucích oddílů) 
1x za 6 týdnů v neděli v 17:00. 

Kontaktní osoba: Helena Miklová 
Klub volného času (KVOČ) 
http://kvc.tom1419.org 
Každé úterý od 16 do 19 hodin v sále pod 
kostelem pro děti do 15 let. 
Plánované akce: 
ó  18.10.2011 - Dílny pro misie 
ó  20.12.2011 - Vánoční dílny  
ó  3.4.2012 - Velikonoční dílny  

Kontaktní osoba: Magda Honzíková 

Senioři 
Setkání seniorů 
Každé první pondělí v měsíci v 15:30 
v sále pod kostelem. 

Kontaktní osoba: Marie Budínová 

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

Kontaktní osoba: Alena Sedláčková 

Misijní činnost 
Adopce na dálku 
Farnost podporuje indického chlapce 
Ashwina a udržuje s ním kontakt. 

Kontaktní osoba: Marta Rafajová 
Misijní klubko 
V rámci oddílu TOM 1412.  

Kontaktní osoba: Monika Matějíčková 
Obinadla pro malomocné  
Pletení obinadel pro malomocné. 

Kontaktní osoby:  
Marie Šmiková, Marie Knapková 

Dohled nad provozem sálu pod kostelem  
a jeho úklid má na starost  

paní Miroslava Přikrylová, tel: 733 372 434. 

http://kvc.tom1419.org
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Začal nový školní rok a s ním i začátek schů-
zek nás, kluků a holek, kteří chodí do obou 
turistických oddílů naší farnosti! V oddílech 
se nás schází opravdu hodně, ale určitě přiví-
táme nové kamarády. Nudíš se? Nemáš co 
dělat? Tak přijď k nám! Kontakty na vedoucí 
oddílů máš na této stránce dole. 
A na co se můžeš těšit? Určitě si užiješ 
spoustu zábavy, která k našim schůzkám pat-
ří, poznáš nové kamarády, zahraješ si nové 
hry a čekají tě další super zážitky (společné 
víkendové akce, sportovní soutěže, turistické 
výpravy, mikulášská besídka, tradiční zimní 
výšlap na Hostýn). Každoročně se taky pořádá 

společný letní tábor. Přináší nezapomenutelné 
zážitky, na které budeš vzpomínat celý školní 
rok. Takže jestli máš zájem, určitě se při-
hlas, čím víc nás bude, tím líp. 
Nedávno jsem stála na zastávce, vedle mě 
byli dva kluci a povídali si o nějaké nové hře. 
„Hej, to je prostě nejlepší hra. Co kdybys 
dneska přišel k nám a zkusili bychom ji nain-
stalovat a zahrát si ji?“ Tak místo sedění u 
počítače, hraní virtuálních her a tak podobně, 
zvedni své líné tělo a vyjdi vstříc zábavě, 
hrám a dalším akcím, které pro nás vedoucí 
našich oddílů chystají. 

Janča Ludvíková 

FARNÍ OBČASNÍK  
Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. Určeno pro vnitřní potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje 
právo na úpravu a krácení textů.  
Redakční rada: P. Josef Zelinka, Pavel Ludvík, Pavel Rafaja. Adresa redakce: Nám. 3. května 166, 
765 02 Otrokovice. Tel. 577 922 337, e-mail: obcasnik@volny.cz, http://www.farnost.otrokovice.cz. 
Uzávěrka dalšího řádného čísla: 16.10.2011, vydání dalšího řádného čísla: 30.10.2011 

Tygříci letos začínají až 13.10. a těší se na nové kamarády! 

Název Termín a místo Vedoucí 
Tygříci 
5-9 let 

Čtvrtek 17:00-18:30 
v suterénu a klubovně 

Petr Staněk (606700461) 
Antonín Hradil (732883665) 

Skupinka mladších kluků 

Název Termín a místo Vedoucí 
Poutníci 
9 - 15 let 

sobota v 9:00, sál pod 
kostelem nebo klubovna 

Honza Žalčík (739616333, zan@tom1419.org) 
Martin Kováč (608719553, kovic@tom1419.org) 

Škorpióni 
9 - 15 let 

sobota v 9:00, sál pod 
kostelem nebo klubovna 

Laďa Beran (776875507, lada@tom1419.org) 
Karel Ondřich (774828748, karoon@seznam.cz) 

15UP 
nad 15 let 

sobota v 18:00, sál pod 
kostelem 

Zbyněk Vacl (724565203, zbyna@tom1419.org) 
Vojta Janota (608881967, vojta@tom1419.org) 

Vedoucí oddílu: Zbyněk Vacl, Laďa Beran, e-mail: oddil@tom1419.org 

Skupinky kluků - TOM 1419 Otrokovice, http://www.tom1419.org 

Skupinky holek - TOM 1412 Otrokovice, http://tom1412.blog.cz 
Název Termín a místo Vedoucí 
Žabičky 
4 - 7 let  

pátek v 16:00 hod. 
v sále pod kostelem 

Míša Lišková (605807382, liskova.misa89@post.cz) 
Eva Ludvíková (775381364, evula.ludvik@seznam.cz) 
Áďa Jurygáčková (734674509, juuury@seznam.cz) 

Sluníčka 
8 - 11 let 

pátek v 16:00 hod. 
v sále pod kostelem 

Hanka Ludvíková (732381362, otrokberuska@seznam.cz) 
Helča Hanáková (608827917, helinkah@seznam.cz ) 
Lucka Chlupová (777902272, luca.92@seznam.cz) 

Opičky 
11 - 16 let 

pátek 16:00 hod. 
v klubovně 

Evča Janíková (777754646, evipindi@seznam.cz)  
Monika Matějíčková  
(775261788, Matejickova.M@seznam.cz) 

Hlavní vedoucí: Hanka Ludvíková, hospodářka: Martina Mikuláštíková 
(608462520), e-mail: tom1412otrokovice@seznam.cz 

Zvedni své líné tělo a přijď k nám do oddílu! 
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