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Farní občasník 
Časopis farního společenství v Otrokovicích  

Číslo 2, ročník XIX  neděle 16.3. 2008 

Velikonoční štěstí bez konce  
Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho mi-
lost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni. 
Křtem jsme byli pohřbeni v Kristovu 
smrt, abychom spolu s ním byli vzkříšeni 
z mrtvých. Není to snad důvod k jásavé 
velikonoční radosti? Do šťastných srdcí 
vkládá Bůh slavnostní chvalozpěvy, je-
jichž obsahem je Boží láska a milost, 
projevy díků za vyvedení 
z hluboké bídy hříchu, nesmírné 
posílení a rozradostnění. 
Kristus je naše budoucnost, On 
chce žít v každém z nás. A jeho 
život v nás začíná křtem. Ze 
křtu máme žít, křest v nás má 
růst a vydávat svůj užitek. My 
všichni pokřtění jsme církev Kristova. 
Pro ty z nás, kteří svůj křest prožili 
v dospělosti, se stal významnou životní 
událostí nabízející jinou optiku slavení 
Velikonoc. Bezprostředně před udělením 
křtu se mnohým odvíjel jako na filmovém 
plátně celý předchozí život, který zazna-
menával nejvýznamnější životní etapy, 
od událostí radostných až po ty méně 
příjemné – pod tíhou hříchů. V bílém 
rouchu jsou novokřtěnci připraveni 
s nejčistšími dušemi odejít přímo do ne-
beské slávy! Vzácný okamžik nekoneč-
ného štěstí! Křestní roucha symbolizují 
skutečnost, že křtem jsme ze sebe 
svlékli starého člověka i s jeho nectnost-
mi a oblékli se v nového člověka, který 
se snaží podobat Stvořiteli. My všichni 
jsme povoláni, abychom překonali zlo a 

hřích a žili novým životem. Věříme, že 
Ježíš Kristus dává svým vzkříšením lid-
stvu novou naději, že smrtí život nekon-
čí, ale pokračuje dál ve věčném patření 
na Boha. Jako v životě Páně po Getse-
manech a Kalvárii přišlo zmrtvýchvstání, 
tak i v našem životě, po soužení, boji a 
smrti přijde den vzkříšení a štěstí bez 

konce. 
K ř t e m  j s m e  p o v o l á n i 
k následování. Následovat Kris-
ta znamená vytvářet v sobě 
mravní obraz toho, kdo je nám 
nejvyšším vzorem. Naším úko-
lem je přetvořit své smýšlení na 
základě evangelia, naučit se 

dívat na věci a události světa tak, jak se 
na ně díval Kristus, cítit a jednat tak, 
jako to činil On, žít v lásce. Pravá láska 
nehledá sebe, ale žije proto, aby se roz-
dávala, je schopná i oběti a z jejího umí-
rání se rodí nový život. Lásku nemůže 
porazit ani smrt ani nenávist. Ježíš Kris-
tus umřel za nás na kříži z lásky, ale 
kdyby nevstal z mrtvých, nenávist a 
hřích by slavily vítězství. Nesmrtelná 
Láska ve zmrtvýchvstání vítězí nad 
hříchem, lidskou slabostí, pokrytectvím, 
nenávistí, omezeností lidského poznání. 
Kéž za doprovodu chvalozpěvů v nás 
přetrvává touha předávat velikonoční 
poselství, stát se nositeli Boží lásky dru-
hým. Ježíš žije! Aleluja! 

Naďa Fraisová 
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Vedoucí oddílů a jejich práce 

J e jaro, pro mnohé to nejklidnější a nejhezčí období v roce. Pro nás vedoucí je to 
doba, kdy máme za sebou náročnou sérii všech těch různých akcí kolem Vánoc – 

Živý betlém, výlet na Sv. Hostýn, Silvestrovský výšlap, Tříkrálová sbírka. Zdálo by se, 
že teď konečně nastává trochu oddechu. Ale opak je pravdou. Naše diáře už se zase 
plní mnoha termíny nejrůznějších akcí a hlavně pomalu se už začíná makat na pří-
pravě letních táborů. Co všechno vlastně obnáší činnost vedoucích? Posuďte sami… 

Práce vedoucích  
někdy vypadá i takto… 

J e pátek půl sedmé ráno, právě se 
vracím z noční směny. Jít spát? Ale 

kdeže. Odpoledne odjíždíme s děckama 
na víkendovku. Před sebou mám ještě 
spoustu práce. Tak třeba včera jsem se 
dozvěděl, že mi padlo ubytování na do-
mluvené faře kvůli uzavření silnice přes 
obec, a i když mi obratem místní pan 
farář nabídl k dispozici faru ve vedlejší 
vesnici, znamená to pro mě zase celý 
ten kolotoč nanovo: zjistit spoje, přeplá-
novat sobotní výlet a další věci. Do toho 
se mi ozve telefon a zjišťuju další nemi-
lou věc. To mi vedoucí holek, které mají 
jet s náma, sděluje, že od nich pojedou 
snad jen dva nebo tři kusy a jestli to teda 
má vůbec cenu, aby s námi jely. Bez 
dlouhého rozmýšlení jsem rozhodl, že 
má a ať určitě jedou. Jenomže to pro mě 
znamenalo další komplikaci. Vzhledem 
k tomu, že už jsme měli dopředu připra-
vený program pro určitý počet děcek, 
musel se celý program vymýšlet zno-
vu… Pomalu se o mě pokoušel infarkt, 
ale pustil jsem se do toho – ty děcka mi 
přece za to stojí! Svěřuji vše pod Boží 
ochranu (jinak to asi těžko zvládnu) a 
jde se na to. 
Ptáte se, jak tahle akce dopadla? Podle 
ohlasů děcek to prý byla jedna 
z nejlepších akcí, jakou kdy zažili! Takže 
veškeré vynaložené úsilí, to naše i to 
Boží, stálo za to! 

Honza Žalčík 

Dvojí pohled  
na práci vedoucích 

D o oddílu jsem začal chodit v roce 
1988, takže jsem pravým oddílá-

kem již (na TOMácké zábavě) oslavova-
ných dvacet let. Vždy mi přišlo, že se 
toho na schůzkách hodně děje. Akcí 
sice v počátcích nebylo zdaleka tolik 
jako nyní, ale i tak jsem oddílem žil kaž-
dý víkend. Zúčastnil jsem se všech tábo-

rů, vyjma jednoho zkrá-
ceného asi na 3 dny, 
když jsem se vrátil 
z holandské farnosti 
Sassenheim. V oddíle 
jsem začal jako malý 
kluk, postupně vyrůstal, 

prožil spoustu akcí, jako jeden z mála 
současných členů tak pamatuji začátky 
oddílu, Josefa Janotu, o. Vojtěcha Šímu. 
Pak v roce 1997 jsme s Jirkou Miklem 
během týdne po povodních chystali pro 
kluky nový týdenní tábor s jinou táborov-
kou na Lidečku a od září jsem začal vést 
novou skupinku Poutníků - a tam nastal 
ten zlom. 
Předtím jsem vnímal práci vedoucích asi 
tak, že se o nás starají starší kamarádi, 
tráví s náma spoustu času asi proto, že 
je to hrozně baví. Někdy jsem si říkal, že 
si na mě sice někdo z vedoucích vylévá 
trochu zlost, ale těch konfliktů mnoho 
nebylo, protože přece jenom jsme byli 
více kamarádi než děcka a jejich vedou-
cí. A tak mi celá „vedoucovská“ rovina 
činnosti unikala. Ač jsem u všeho byl, 
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vnímal jsem tehdy prostě jen to, co 
z práce vedoucích vyrůstalo před mýma 
očima, ale dál jsem už neviděl. Byl jsem 
kluk, užíval si schůzek, připravených 
her, vážných témat, akcí a táborů a dnes 
jsem za to hrozně vděčný. 
A nyní v roli vedoucího oddílu vidím 
spoustu souvislostí, problémů, které je 
třeba překonat. Jsem moc vděčný za to, 
že na to nejsem sám. Nikdo, kdo to ne-
zkusil, neví, kolik času stojí příprava 
všech aktivit, kterých je zvlášť v poslední 
době opravdu 
hodně. A tak 
mnohdy je třeba 
připravovat dvě 
tři akce zaráz. Na 
odpočinek moc 
času není - z 
jedné akce do 
druhé. Navíc se 
často stává, že už takto vytížení vedoucí 
jsou často zapojováni do dalších činnos-
tí (ve farnosti) a na jejich bedrech tak 
neleží jen jádro činnosti, ale drobnůstka 
či pomoc při dalších X aktivitách kolem, 
a to je teprve náročné. Navíc čím vyšší 
zodpovědnost člověk má, tím více času 
musí věnovat nepřímé práci pro děcka 
(podílet se na farním dění, udržovat 

vztahy s městem, vyúčtování akcí, čas 
pro rodiče, akce v ATOMu, různá škole-
ní atd.) 
Všechno to stojí spoustu sil a času, který 
musí vedoucí obětovat na úkor svého 
volného času. Jako student si člověk 
musí leccos odříct a obětovat na úkor 
oddílu (od výletů s kamarády a rodiči až 
po prázdninové zahraniční brigády). 
Když je člověk starší a má práci a rodi-
nu, musí mít oporu především doma v 
rodině, jinak si ani neškrtne :-) 
A tak jsem rád za všechny ty, kteří obě-
tovali část života oddílům – mladším 
klukům, holkám - podíleli a podílejí se na 
práci s děckama ve farnosti (ti tvoří naše 
oddíly). Myslím, že je to jeden z nejtěž-
ších úkolů a jsem rád, že máme ve far-
nosti především dostatek vedoucích, 
kteří toto dělají i v dnešní době, hodně 
farníků, kteří nás podporují modlitbami i 
pomocnou rukou a taky našeho otce 
Josefa i jáhna pana Orlitu. V neposlední 
řadě taky pár dobrých farníků a Hospo-
dina, kteří se v nebi starají o dobré po-
časí pro naše akce, jejich bezúrazový 
průběh a drží nad námi ochrannou ruku 
a nebeské požehnání. 

Zbyněk VACL 

Pravidelné akce vedoucích  
Louskáček je pravidelné setkání vedoucích děcek a mládeže z celé farnosti, 
kde se mimo organizace různých akcí vedoucí formují jednak duchovně a 
také „vedoucovsky“ (čerpají a sdílí nápady, motivaci, řeší se problémy, za-
mýšlejí se nad různými aspekty vedení skupinek). Vše začalo v r. 2003 právě 
z důvodu chybějící formace vedoucích a jejich společného setkávání. Je vel-
kým přínosem, že se Louskáčků pravidelně účastní i otec Josef. 

Kormidlo je organizační setkání ve-
doucích holčičího oddílu, 
kde se plánují různé akce, 
řeší tábory a nejrůznější 
věci, které oddílový život 
přináší. 

PraSe - podle názvu by se mohlo 
zdát, že jde o nějakou 
nemravnou akci, je to ale 
PRAcovní SEtkání vedou-
cích u kluků se stejnou 
náplní jako Kormidlo. 
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C o všechno musí umět správná/ý 
vedoucí, jaké má mít vlastnosti? 

Tak na tuto otázku jsme se zeptali něko-
lika kluků a holek z různých skupinek 
našich oddílů: 
Pepa H.: Měl by umět vymýšlet samé 
dobré hry. 

Pitris: Svéráznost, důstojnost, umět 
udržet skupinu.  Pepa D.: Měl by chodit 
na každou schůzku. Terka: Měla by být 
hodná, trpělivá a ochotná. 
Jirka (vyhrkne bez přemýšlení): Někdy 
musí být taky tvrdý a přísný! 
Karel S. (po chvíli přemýšlení) … No 

respekt! 
Pavča: Měla by se věnovat 
všem stejně. 
Karel O.: Měl by mít re-
spekt, ale zase to nesmí 
být moc přehnané, to ho 
pak někteří nemusí mít 
rádi. 
Áďa, Katka: Hlavně musí 
mít respekt mezi děckama. 
Kamča, Evča L.: … No 
nejdůležitější je asi autorita 
P. S. Když jsem zpovídal 
některé děti, přitočil se ke 
mně jeden z rodičů a řekl, 
abych připsal ještě toto: 
Správný vedoucí by měl 
být nápaditý, taky vstřícný, 
nesmí být „morous“a taky 
by měl umět udělat si sran-
du sám ze sebe. 
Anketu a celé téma připra-
vil Honza Žalčík 

Vedoucí očima rodiče 

P řed mnoha lety jsem jednoho jarní-
ho sobotního rána vedl svou malou 

dcerku na sraz jejího prvního většího 
výletu se skupinou Berušek. Jejich ve-
doucí se houpala rozcuchaná na zá-
bradlí lávky přes Dřevnici, děti se honily 
po mostě, některé tak tak že neskončily 
v řece a s vedoucí to ani nehnulo. Na 
dotaz, kdy se vrátí, neznala odpověď. 
Takové mám svěřit na celý den svou 
dceru? Se zjevnou nedůvěrou jsem jí 

své prvorozené dítě předával a doufal 
jsem, že se vrátí domů živé a zdravé. 
Poprvé v životě jsem si tehdy uvědomil, 
co musí všechno umět člověk, který má 
na starosti houf dětí. 
Uplynulo mnoho roků. Dnes už dobře 
vím, co vše musí vedoucí skupinek ovlá-
dat. Díky jim za to. Tehdejší vedoucí má 
dnes početnou rodinu a vodí své děti na 
schůzky k mé dceři. Doufám, že jí věří 
víc než tehdy já jí. 

Pavel Ludvík 

Pozdrav ze Zábřeha  
od Martina Vévody 
Zdravím vás všechny čtenáře Farního občasníku a 
farníky z Otrokovic. Je to už druhý rok, co nejsem 
v Otrokovicích, ale stále na vaše farní společenství 
vzpomínám s vděčností. Nyní jsem kaplanem 
v Zábřehu na Moravě, odkud vyjíždíme s P. Františ-
kem Eliášem ještě do dalších čtyř farností. 
Děkuji vám za pozdravy, které mi stále posíláte 
poštou nebo přes někoho známého. I já vám chci 
cestou FOMu poslat pozdrav a protože před sebou 
máme Velikonoce, tak i velikonoční přání. 
Bůh, který se stal člověkem a neváhal jít dlouhou 
cestou od narození v Betlémě až po smrt na Golgo-
tě, aby se přiblížil lidem, nás doprovází na naší ce-
loživotní křížové cestě. Ať vás skrze tuto křížovou 
cestu doprovodí i do svého nebeského království. 

Martin Vévoda 

Vedoucí očima dětí - anketa 
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S bor Církve bratrské ve Zlíně je 
součástí Církve bratrské (CB) v 

České a Slovenské republice, kterou 
tvoří samostatné sbory - 65 v ČR a 12 
ve SR. Organizačně se v CB spojují 
prvky presbyterního i kongregačního 
zřízení. Teologickými důrazy navazuje 
na českou i evropskou reformaci a hlásí 
se ke světovému evangelikálnímu hnutí. 
Více o CB na http://www.cb.cz. 
Sbor ve Zlíně je samostatný od r. 2003, 
ale společenství má své kořeny už ve 
dvacátých letech minulého století. V r. 
1927 se z Pozlovic do Zlína z příkazu 
svého zaměstnavatele, firmy T. Bati,  
přistěhoval kovář Čeněk Matulík s rodi-
nou. Svou aktivní svědeckou činností a 
službou začal budovat základy budoucí-
ho sboru.  
V době komunistické totality nebylo 
možné zakládat nové sbory, ale taky 
členů ve Zlíně nebylo tolik, aby mohli 
vytvořit samostatný sbor. Až na přelomu 
80. a 90. let minulého století přišla do 
sboru velká skupina mladých lidí a v r. 
2003 pak byl ustaven samostatný Sbor 
CB ve Zlíně. V tomto roce koupil sbor 
služební byt a v r. 2004 přišel do sboru 
kazatel Pavel Škrobák. V r. 2007 byla ke 
sboru připojena kazatelská stanice v 
Luhačovicích. Dnes má sbor přes 70 
členů, kolem 30 dětí a více než desítku 
přátel, kteří se účastní sborového života.  
K bohoslužbám se scházíme v evange-
lickém kostele ve Zlíně na Štefánikově 
ulici každou neděli v 10.45 v prostorách 
malého sálu. Ve stejný čas probíhá 
vyučování dětí v nedělní besídce v  
pronajatých prostorách klášterní budovy 
Regina v Divadelní ulici. Na stejném 
místě probíhá páteční setkávání mláde-

že 15-25 let a 
starších dětí, tzv. 
dorostu, od 12 
let. Kromě neděl-
ních bohoslužeb 
se setkáváme v 
týdnu k biblickému vyučování, k modlit-
bám i sdílení v menších skupinách po 
domácnostech. Kromě bohoslužebných 
setkání, organizujeme 2x ročně pěší 
sborové výlety, víkendový pobyt dětí, 
týdenní dovolenou mládeže a víkendový 
pobyt celého sboru. Jednou v roce 
pořádáme otevřený diskusní večer na 
vybrané téma s pozvaným hostem. 
Na všechna setkání zveme své přátele, 
nevěřící i členy jiných církví. Do služby 
duchovní i organizační je zapojen 
s kazatelem tým starších sboru – pres-
byterů, dobrovolní pracovníci ve službě 
dětem a mládeži, ale také např. kapela 
„Marnátosnaha“.  
Sbor CB ve Zlíně nemá vlastní budovu 
pro zázemí a současně ani tak velkou 
členskou základnu, abychom mohli 
nabídnout lidem ve společnosti nějakou 
širší duchovní nebo diakonskou činnost. 
Ale podporujeme některé charitativní 
instituce ve městě a misijní projekty 
církve. Vážíme si dobrých ekumenických 
vztahů. 
Věříme, že každý křesťan může sloužit 
všude tam, kde žije, studuje a pracuje.  
Jsme přesvědčeni, že nemusíme být až 
tolik viditelní jako instituce, ale musíme 
být solí a světlem pro společnost.  

Pavel Škrobák 
kazatel Sboru CB ve Zlíně 

Ekumenické okénko 
Církev bratrská 

http://www.cb.cz
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                     Rok Bible 

(Lk 12, 22-23) Svým učedníkům řekl: 
Proto vám pravím: Nemějte starost o 
život, co budete jíst, ani o tělo, co bude-
te mít na sebe. Život je víc než pokrm a 
tělo než oděv. Tento citát mně oslovil 
tím, jak je aktuální i dnes. Již několikrát 
se mi stalo, že jsem měla pocit, že jsme 
na dně a situaci už nezvládneme a na-
jednou se objevila nečekaná pomoc, 
která vše vyřešila. Proto si myslím, že 
tato slova platí. 
(Mk 3, 13-14) Ježíš vystoupil na horu, 
zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a oni 
přišli k němu. A ustanovil jich dvanáct, 
aby byli s ním… Myslím, že právě toto je 
v křesťanském životě nejdůležitější: být 
s Ježíšem, naslouchat mu, dívat se na 
něj a učit se přemýšlet, mluvit a jednat 
jako On. S tímto stojí a padá vše ostatní 
v našem životě. 
(Mt 25, 1-12) Často myslím na podoben-
ství o pošetilých pannách které čekaly 
na ženicha a došel jim olej. Obvykle se 
to vysvětluje ve spojení s obrazem věč-
ného života. Mně se ale líbí, že to má 
platnost i pro běžný každodenní život. 
Nežít jen pro ten dnešní den, dívat se 
dál, do budoucna a být připraven na 

různé obtíže a možnosti, které nám život 
přináší. 
(Iz 41, 10) Neboj se, vždyť já jsem s 
tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem 
tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti 
budu, budu tě podpírat pravicí své spra-
vedlnosti. (Iz 41,13) Já jsem Hospodin, 
tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: 
‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘ Když 
jsem šla poprvé na tříkrálovou sbírku, 
měla jsem obavu, jak nás lidé přijmou. 
Proto  jsem si náhodně otevřela Písmo a 
tam na mě „vykoukl“ právě tento úryvek. 
Moc mě povzbudil a čas od času se 
k němu vracím, když mám z něčeho 
strach. 
(Sir 2, 1-6) Velmi jsem si oblíbila celou 
knihu Sirachovec a hlavně kapitolu Stá-
lost ve víře. Přijmi vše, co tě potká...  
(Sir 2, 4). Tento verš mám napsaný na 
malém papírku a stále ho mám v diáři u 
sebe. Už ani nevím, kdy a kde jsem si 
ho opsala, ale velmi mě oslovil. Vždy je 
mojí první pomocí a posilou, když na mě 
doléhají těžkosti života v situacích, kdy 
jsem šokovaná a ještě i překvapená 
z toho, co se kolem nás děje. 

Co zaujalo v Bibli naše čtenáře? 

N ásledující anketa mezi čtenáři FOMu vypovídá o tom, která 
místa v Bibli máte oblíbená, která vás zaujala. Přispějete v 

příštím čísle do ankety také? 

Co zaujalo v Bibli Marka Ebena 

T řeba hned apoštol Petr. Toho mám rád, takový impulsivní pruďas, který se oka-
mžitě pro všechno nadchne: stany pro Mojžíše a Eliáše by hned stavěl, pak stej-

ně impulsivně v rozhodující chvíli třikrát zapře a potom se rozpláče. Tenhle moment 
mne vždycky dojímal. A taky to, že na něm Bůh svou církev stejně postaví. Na člově-
ku, který takhle selhal. To my lidi bychom ho stoprocentně neprolustrovali, ten by 
neprošel. 

Z Katolického týdeníku 7/2008 
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V e vánočním Fomu byl článek 
s příklady vlivu Bible na naši řeč a 

vzbudil jistý rozruch. Při přípravě článku 
jsem vycházel z knihy Patrika Ouředníka 
Aniž jest co nového pod sluncem, která 
vyšla v roce 1994 v nakladatelství Mladá 
fronta. Je to vlastně abecední slovník 
frází a úsloví pocházejících z biblických 
textů, doplněných jejich stručným výkla-
dem a odkazem do Bible. Obsahuje i 
seznam odborné literatury. 
Je to velmi inspirativní čtení a mohu vám 
ho vřele doporučit. Člověk začne slyšet 
naši řeč jinak a začne si uvědomovat 
všechny skryté souvislosti, i takové, kte-
ré v knížce nejsou uvedeny. 
Politická hesla 
K tomuto tématu jsou však i jiné zdroje. 
Na internetu jsem našel zajímavou vzpo-
mínku, jak na vojně velitelé plni nenávisti 
k náboženství nevědomky používali 
v řeči biblické výroky. Autor tam uvádí, 
že naše minulost se v nás nikdy nemůže 
zapřít. To mne dovedlo k úvahám nad 
frázemi z doby komunismu a jejich půvo-
dem. 
Vy starší si možná vzpomenete na ono 
nenávistné „Kdo nechce pracovat, ať 
nejí“ (2 Tes 3,10). V jednom budovatel-
ském filmu se herec Josef Bek ptá: „Jak 
je to s tebou, soudruhu, jsi s námi, nebo 
ne?“ V Mt 12, 30 je uvedeno „Kdo není 
se mnou, je proti mně.“ Cítíte tu spřízně-
nost? Ale toto heslo nevymysleli komu-
nisté. Používaly ho i generace našich 
obrozenců a národně smýšlejících osob-
ností (např. J. V. Sládek). Komunistické 
pracovní tábory měly Oddělit zrno od 
plev – koukol od zrna (Mt 13, 24-40) a to 
byla další oblíbená fráze v propagandě 
padesátých let. 
Chceme-li vyjádřit „věčně“, použijeme 
výraz do soudného dne, nebo do skoná-
ní věku/roků/světa (Mt 28, 20). Mnozí si 
ještě pamatujete to slavné heslo „Se 

Sovětským svazem na věčné časy.“ I 
v něm je cítit jistá paralela s některými 
biblickými texty. 
Velikonoce 
Blíží se Velikonoce, a tak se vraťme ke 
knize P. Ouředníka a uveďme pár příkla-
dů z velikonočních textů, jak je používá-
me v denním jazyce: Už minule jsem 
psal o výrazech mýt si ruce jako Pilát, 
kalvárie, vypít kalich hořkosti do dna či 
zvolání ty jidáši. Jidášův čin se nám vů-
bec nějak usadil v řeči: prodat za Ji-
dášův groš nebo jidášský peníz zname-
ná zradit někoho z pouhé ziskuchtivosti. 
Jidášský polibek je pokrytecký projev 
náklonnosti či přátelství. A prodat za 
třicet stříbrných znamená prodat za níz-
kou, symbolickou cenu. O člověku, který 
horlivě, usilovně pracuje, řekneme, že 
potí krev s odkazem na Kristovu modlit-
bu na Olivetské hoře. (Lk 22, 44) 
Symbol kříže jako synonyma trápení se 
velmi často objevuje v naší řeči, i když si 
někdo může říci, že kříž nepatří jen do 
Bible. Kristova cesta na Golgotu se zob-
razuje v naší řeči v úsloví nést si svůj 
kříž (Mt 10, 38) ve významu trpělivě sná-
šet všechny potíže denního života. Zvo-
lání „Hotová křížová cesta!“ použijeme, 
když popisujeme dlouhý sled nepříjem-
ností, které nás potkaly těsně za sebou. 
Se slovy „Mám já to s tebou kříž!“ si zou-
fá bezradný rodič nad svým potomkem. 
Máte rádi písničky V&W? 
Jestli ano, zazpívejte si jich pár a zjistíte, 
kolik odkazů na Bibli, biblické reality a 
příběhy v nich je. Oba pánové museli 
mít Bibli skutečně důkladně přečtenou.  
Na závěr jeden verš z jejich písničky o 
Davidu a Goliášovi. 
Obr do pidimužíka mydlí, domnívaje se, 
že vyhraje / Klidně seďme na židli, čtě-
me bibli, tam to všechno je. 
Čtěme tedy Bibli, tam to všechno je! 

Pavel Ludvík 

Bible v našem jazyce 
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Farní zprávy 

Kdy vyjde další Farní občasník? 
Další číslo Farního občasníku vyjde v neděli 27. dubna 2008. Jeho 
uzávěrka bude 13. dubna 2008. Redakce děkuje všem autorům pří-
spěvků v tomto čísle a těší se na další články, názory a náměty. Mů-
žete je v písemné podobě předat komukoli z členů redakce nebo po-
slat elektronicky na adresu obcasnik@volny.cz. 

Velikonoce v naší farnosti 

Křty a pohřby za poslední období: 
Křty: Pavlína Zdislava Šibravová, Veronika Vondrová 
Poslední rozloučení: Kazimierz Mroczka, Miloš Žák 

n Pouť sv. Vojtěcha bude v neděli 
27. dubna. Jako obvykle bude v sobo-
tu předvečer svátku Svatovojtěšská 
veselice na Sokolovně. V neděli pro-
běhne Svatovojtěšské farní odpoledne 
s posezením před kostelem a 
s vystoupením chrámového sboru, 
Světýlku a cimbálové hudby. V 15 hod. 
bude svátostné požehnání a pak pro-
gram v parku u kostela nebo v případě 
špatného počasí v suterénu. 

n Byl odsouhlasen pronájem malé 
učebny na faře pro účely organizace 
Maltézská pomoc. 
n Bude provedeno zateplení kuchyňky 
v suterénu a rozšířeno topení. 
n Za dlouhodobou pomoc ve farnosti 
byli na ocenění při diecézní pouti 
v Olomouci 10. května navrženi man-
želé Knapkovi. 

Ze zápisu jednání vybral o. Josef 

Aktuálně z jednání pastorační rady farnosti: 

    Otrokovice  Kvítkovice  

Zelený čtvrtek 20.3. památka večeře Páně 18:00   

Velký pátek 21.3 památka umučení Páně 18:00   

  křížová cesta   15:00 

Bílá sobota 22.3 přístup k Božímu hrobu 9:00-19:00   

  Velikonoční vigilie 20:00   

Velikonoční neděle 23.3 
slavnost  
Zmrtvýchvstání Páně 

7:30 a 10:30 9:00 

Velikonoční pondělí 24.3.   7:30   

Příležitost ke svátosti smíření před velikonočními svátky za přítomnosti více zpověd-
níků je 16. 3. na Květnou neděli od 16 do 18 hod. ve farním kostele. V týdnu před 
velikonocemi se bude zpovídat v pondělí a ve středu hodinu přede mší sv. 

mailto:obcasnik@volny.cz
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B líží se konec funkčního období pas-
torační rady naší farnosti a proto 

chci vyjádřit upřímné poděkování všem 
dosavadním členům za vše, čím prospěli 
našemu společenství. Nyní je před námi 
volba rady na další 4 roky a všichni far-
níci jsou zváni, aby se do volby i její pří-
pravy zapojili. 
Návrh kandidátů 
Nejprve proběhne návrh kandidátů. 
K tomu jsou v kostele na stolcích připra-
veny lístky s jednotlivými oblastmi života 
farnosti, které by měly mít v radě zastou-
pení. Jakýmsi ideálem je, když každé 
společenství, každá aktivita či služba a 
vůbec každý, kdo ve farnosti něco dělá a 
něčemu se věnuje, má v radě svého zá-
stupce. Proto i návrhy je třeba napsat do 
příslušné kolonky, za co by ten který 
kandidát mohl být zodpovědný. Není 
nutné vyplnit všechny kolonky. Když má 
někdo návrh na kandidáta pouze za jed-
nu oblast, napíše jen jednoho. Eventuel-
ně je možné napsat jedno jméno i do ví-
ce kolonek. 
Návrhy na kandidáty pastorační rady 
může podat každý, kdo je toho schopen, 
bez omezení věku.  

Rozdělení oblastí  
Zde jsou vypsány oblasti, za které je 
možno na lístcích napsat navržené kan-
didáty. 
LITURGIE: Přehled o bohoslužbách a 
církevních svátcích. Kontakt s knězem, 
kostelníkem, s lektory chrámovým sbo-
rem a scholou. Organizování význam-
nějších bohoslužeb, adorací a církev-
ních slavností. 
PASTORACE DĚTÍ A MLÁDEŽE: Kon-
takty s vedoucími a členy TOM, Klubu 
volného času, s katechetkami a dětmi 

v náboženství, s ministranty a scholou. 
Přehled o aktivitách a akcích jednotli-
vých skupin a jejich koordinace. 
Je možno navrhnout kandidáty dva, 
vzhledem k tomu, že u nás funguje oddíl 
chlapecký a dívčí. 
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ 
Pořádání programů na farní odpoledne a 
jiná vystoupení, organizace zájezdů a 
poutí, propagace kultury, farní knihovny 
aj. 
PASTORACE RODIN: 
Kontakty s Klubem maminek, se spole-
čenstvím manželů, nabídky akcí pro ro-
diče s dětmi. Využití nedělního Klubu 
volného času. 
SENIOŘI: Organizace setkávání a pro-
gramu pro seniory. Návštěvy nemoc-
ných. 
LAICKÁ SPIRITUALITA: 
Kontakt s modlitebním společenstvím, 
s vedoucími živého růžence, s hnutím 
Modlitby matek. 
ÚKLID: Kontakt s těmi, kdo zajišťují 
úklid jak v kostele, tak na faře. Organiza-
ce skupin úklidu. 
HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
A ÚDRŽBA: Přehled o stavu budov a 
zařízení. Organizace brigád. Schopnost 
realizovat běžnou údržbu a opravy. Za-
jišťovat náročnější opravy. 
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI: Spoluprá-
ce s městem, kontakt se zastupitel-
stvem, s Otrokovickými novinami. Jed-
nání s úřady. 
CHARITA: Zastoupení Charity. 
KATECHEZE: Zástupce za katechety. 
FARNÍ OBČASNÍK: Zástupce za redak-
ci. 
KVÍTKOVICE: Zástupce za společenství 
u sv. Anny v Kvítkovicích. 

Pokračování na str. 10 

Volby pastorační rady 
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Další pokyny k volbě 

P okud v tomto přehledu nemá nějaká 
oblast nebo iniciativa farnosti své 

zastoupení, je možné je na lístku 
s návrhy rovněž doplnit. Pokud budou 
navržení kandidáti souhlasit, budou za-
řazeni do volby. Na volebním lístku bu-
dou kandidáti vyjmenováni a bude sta-
noven počet, který je možno volit. Polo-
vina z celkového počtu členů rady, která 

bude mít nejvíce hlasů, je tím zvolena. 
Druhou polovinu rady jmenuje farář. 
Návrhy na lístcích je možné odevzdat 
v kostele na stolík nebo do schránky na 
faře do 30. března.  
Volba proběhne v neděli 13. dubna a 
jmenování rady v neděli 27. dubna o 
pouti Sv. Vojtěcha. 

otec Josef 

KDY: 9. 10. – 16. 10. 2008 základní os-
midenní varianta, 9. 10. – 18. 10. 2008 
prodloužená desetidenní varianta se 
zájezdem na Sinaj 
CO NAVŠTÍVÍME: Nazaret, Betlém 
(baziliku Narození Páně, jeskyni Mléka, 
Pole pastýřů), Jeruzalém (Olivovou ho-
ru, Getsemanskou zahradu, Křížovou 
cestu, baziliku Božího hrobu, kostel hro-
bu P. Marie, horu Sion s kostelem Nane-
bevzetí P. Marie, Zeď nářků, Staré měs-
to), Kánu Galilejskou, horu Tábor, horu 
Blahoslavenství, horu Karmel, Kafar-
naum, Genezaretské jezero, Tabghu, 
řeku Jordán, Betánii, Ain Karem, Jericho 
s horou Pokušení, Qumran, pevnost 
Massadu, Mrtvé moře (s možností kou-
pání), v desetidenní variantě také horu 
Sinaj s klášterem sv. Kateřiny a Eilat – 
letovisko u Rudého moře 
ZA KOLIK: (aktuální cena dle ceníku 
jaro 2008, výše palivového příplatku se 
může změnit) 
Osmidenní: 15 690,- Kč + 25,- USD 
(cena zájezdu 11 990,- + let. taxy 1600 
+ palivový příplatek 2100,-) 
Desetidenní: 17 690,- Kč + 105,- USD 

(cena zájezdu 13 990,- + let. taxy 1600 
+ palivový příplatek 2100,-) 
Cena zahrnuje: Letenku, letištní poplat-
ky, palivový příplatek v aktuální výši, 7x 
(9x) ubytování s polopenzí ve 2–3 lůžko-
vých pokojích se sociálním zařízením, 
vstupy ve Svaté zemi, obslužné, dopra-
vu klimat. autobusem, odborného prů-
vodce (kněze), pojištění proti úpadku, 
dopravu autobusem na letiště a zpět (v 
delší variantě cestu a pobyt na Sinaji) 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní 
pojištění (35,- Kč/den nebo individuál-
ně), fakultativní výlet Qumran + Massa-
da 23,- USD (platí se průvodci ve Svaté 
zemi) 
PŘIHLÁŠKY a program pouti s dalšími 
informacemi u všech kněží olomoucké 
arcidiecéze 
Podrobné informace: 
Arcibiskupství olomoucké 
Mgr. Štěpán Sittek 
tel.: 587 405 434, mobil: 731 600 020 
e-mail: Sittek@arcibol.cz 
Počet míst je omezený, proto podávejte 
přihlášky co nejdříve. 

Arcibiskupství olomoucké Vás srdečně zve na 

Diecézní pouť do Svaté země 

mailto:Sittek@arcibol.cz
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Střípky z minulosti 

D o druhé poloviny 19. století se sou-
dilo, že sv. Cyril přeložil a na Mora-

vě používal byzantskou liturgii sv. Jana 
Zlatoústého, která byla jeho rodnou litur-
gií a kterou dnes používají Rusové, Bě-
lorusové, Ukrajinci, Srbové, Bulhaři, ale 
také církev řeckokatolická. Takový názor 
zastává dosud mnoho pravoslavných 
křesťanů, na webových stránkách města 
Prahy se dokonce tvrdí, že cyrilometo-
dějská misie zavedla na Moravě pra-
voslavnou víru. Samozřejmě, v té době 
ještě církev nebyla rozdělena  na vý-
chodní pravoslavnou a západní katolic-
kou církev, i když se k tomuto rozdělení 
už schylovalo. 
Jasnou odpověď na formu velkomorav-
ské liturgie dávají tzv. Kyjevské listy 
(7 pergamenů), objevené r. 1872 v Je-
ruzalémě. Na nich jsou liturgické texty 
napsané hlaholským písmem. Zjistilo se, 
že jsou to texty západní, tj. římské litur-
gie, a že pergameny pocházejí z desáté-
ho století. Obsahují proměnlivé modli-
tební části mešních textů a byly přelože-
né ze starodávné předlohy pravděpo-
dobně samotným sv. Cyrilem. Předloha 
některých modliteb byla nalezena i v 
latinském rukopise padovské knihovny 
(sign. D47), zvláště významná je v nich 
shoda šesti mší na všední dny. Na dru-
hé straně se ukázalo, že  nejde o do-
slovný překlad, ale o plánovité promítnu-
tí liturgických pojetí a vlastní projev silné 
autorské osobnosti. 
Konstantin s Metodějem se na Moravě 
seznámili s již zakotveným římským ob-
řadem a s latinskou terminologií. Proto 
se přizpůsobili zdejším zvykům a použili 
římskou liturgii sv. Petra, avšak ve slo-
vanském církevním jazyce. Konstantin 

zřejmě vycházel z řeckého překladu mše 
papeže Řehoře Velikého (590-604), kte-
rý pravděpodobně dobře znal, protože 
se používal i v některých oblastech ko-
lem Konstantinovy rodné Soluně. Pod-
kladem mu byla starší mešní kniha libelli 
misae, užívaná (před vznikem plného 
misálu v 13.stol. existovalo více ritů) při 
mších illyrskořímského ritu, který se udr-
žel na illyrské půdě ještě z dob Řehoře 
III. (731-741).  
Na závěr se ukázkou z Kyjevských listů 
(první orace ze čtvrté všední mše, jejímž 
autorem je svatý Cyril) se můžeme po-
modlit za vlast přesně stejnými slovy 
jako naši předkové před více než 1100 
lety: 

Cěsarstvě našem Gospodi 
milosťjo tvojejo prizrji 
i ne oťdaž našego tuzim 
i neobrať nas v pljen 
narodom pogaňskim. 
 
Na císařství naše, Pane, 
milosrdenstvím svým shlédni 
a nevydej našeho cizím 
a neobrať nás v plen 
národům pohanským. 
(Pozn.:  Svatopluk I. užíval titul císař.) 

Antonín Galatík 

Jakou liturgii slavili svatí Cyril a Metoděj na Moravě 
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Kolik lidí je vhodné pozdravit pozdra-
vením pokoje? Někteří se zdraví i po 
zahájení modlitby Beránku Boží. 
Liturgické pokyny hovoří o tom, že by se 
měl pozdravit pouze jeden soused vpra-
vo a jeden vlevo. Ale i mezi kněžími je 
málo těch, kteří se tím řídí. Pozornost 
má být před přijímáním více upřená na 
Krista. Když už ale je pozdravení pokoje 
zařazeno v tomto místě mše sv., je přiro-
zené, že se na chvíli naše pozornost 
obrací víc k bratrům a sestrám kolem. 
Když věřící nechtějí ustrnout jen při for-
málním podání ruky, pak se vzájemnost 
projeví snahou pozdravit se i s dalšími 
lidmi nablízku. Pak je otázkou citu, aby 

se toto zdravení zbytečně neprotahova-
lo, když už začne zpěv Beránku Boží. 
V duchu evangelia by však mohlo být 
pozdravení pokoje zařazeno před přiná-
šení darů na oltář, jak to praktikuje na-
příklad liturgie Neokatechumenátního 
hnutí. 
Může kněz při mši sám nepřijímat a 
pak přijímání podávat ostatním? 
Jelikož jsem se touto otázkou nemusel 
nikdy zabývat, nevím, zda moje odpo-
věď je správná, ale osobně se domní-
vám, že pokud kněz nemůže přijímat, 
neměl by ani sloužit mši svatou a podá-
vat přijímání. 

otec Josef 

Stručná liturgika - sedes 

V  minulých dvou číslech jsme se za-
mýšleli nad významem oltáře, na 

kterém se zpřítomňuje oběť kříže, a am-
bonu, místa hlásání Božího slova. Dnes 
se dotkneme třetího místa potřebného 
k bohoslužbě. Tím je sedadlo kněze, 
který slaví mši svatou. Předsednické 
sedadlo (sedes) je místem, odkud před-
sedající kněz řídí modlitbu shromáždění 
– odtud vede úvodní obřady (pronáší 
jménem věřících vstupní modlitbu 
z misálu) a bohoslužbu slova. Je umístě-
no tak, aby bylo kněze dobře vidět i sly-
šet, vždyť úkolem kněze je z pověření 
biskupa předsedat shromáždění věřících 
a řídit modlitbu. Nezapomeňme, že kněz 
při posvátné liturgii zastupuje samotné-
ho Ježíše Krista. 
V katedrále můžeme vidět sedadlo 
diecézního biskupa, kterému se říká 
katedra. Je to místo, odkud biskup vede 
bohoslužbu v katedrále, odkud učí, vy-
hlašuje zákony, zkrátka katedra je sym-
bolem biskupského úřadu. Objevuje se 

již ve starokřesťanské době. Předsed-
nická místa pro kněze se v kostelech 
zřizují později (ve 4. století) v souvislosti 
s vytvářením farností. 
Předsednické místo je vyhrazeno svěce-
nému služebníkovi, nemůže ho používat 
žádný laik. Kromě sedadla kněze jsou 
v presbytáři sedadla pro jáhna a asisten-
ci. Zmiňme se i o místech pro věřící: 
lavice se objevily v chrámu až ve středo-
věku a do mnohých zemí pronikaly velmi 
pomalu. Dokud v kostele lavice ještě 
nebyly, bylo lidem dovoleno při čteních a 
kázání sednout na zem. Samotnému 
postoji sezení (co vyjadřuje, kdy sedíme 
apod.) se budeme věnovat později. 
Ať nás tedy pohled na předsednické 
místo kněze vede k vděčnosti i prosbám 
za naše duchovní pastýře a k větší po-
slušnosti jejich láskyplnému vedení. A 
též nám to může být pobídkou 
k modlitbám za kněžská povolání. 

Štěpán Horký 

Ptáme se kněze 
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Odpustky - 1. díl 

K dyž se řekne „odpustky“, někomu se 
nevybaví při tomto slově nic, ale 

mnozí si to spojí s dušičkami. Víme ale, 
že odpustky můžeme získávat při nej-
různějších příležitostech každý den bě-
hem celého roku? Ale nejprve si objas-
něme, co to odpustky vlastně jsou. Slo-
vo „odpustek“ má v podvědomí lidí ne-
právem negativní nádech. Špatně smýš-
let o odpustcích může ale jen ten, kdo o 
nich nic neví. Ve skutečnosti je to velký 
poklad Církve. 
Odpustek neodpouští hříchy!  
Nejprve je nutno říci, že se zde nejedná 
o odpuštění hříchů. Získáním odpustku 
se neodpouštějí hříchy! (Žádným od-
pustkem tedy nelze nahradit zpověď!) 
Po odpuštění hříchů - především ve svá-
tosti smíření - může ještě mít kajícník, 
který se vyzpovídal a přijal rozhřešení, 
zapotřebí podstoupit dočasný trest za 
své hříchy. Známý příklad: hřích je jako 
zatlučený hřebík, po vytažení hřebíku 
(odpuštění hříchu) zůstává následek 
(díra po hřebíku ve dřevě), a právě 
s tímto následkem hříchu (je to jakýsi 
náš dluh) je třeba něco udělat. Někdo si 
tyto dočasné tresty odpyká během po-
zemského života snášením různých ob-
tíží a těžkostí, někdo je od nich očištěn 
v očistci po smrti. K odpuštění těchto 
druhů trestů (ne hříchů!) slouží také od-
pustky.  
Je to jakýsi nesmírný poklad, který byl 
dán Církvi do správy - poklad zásluh 
nekonečné(!) hodnoty Ježíše Krista, 
božského vykupitele lidského rodu. Na 
díle Kristově se podílejí Panna Maria a 
svatí se svými zásluhami. Tento neko-
nečný poklad jen Matka Církev spravuje 
a bohatě z něj uděluje nám, svým dě-
tem. Ovšem proto, abychom odpustky 
mohli získat, musíme splnit podmínky 
(ve skutečnosti není jednoduché všech-

ny podmínky splnit). Církev nás tímto 
také pobízí ke konání skutků lásky a 
pokání. 
Rozdělení odpustků 
Odpustky rozdělujeme na plnomocné a 
částečné, podle toho, zda odpustek 
osvobozuje od dočasného trestu za hří-
chy úplně nebo částečně. Po získání 
plnomocného odpustku je duše zbavena 
všech překážek, které jí bránily, aby ve-
šla do věčné radosti a štěstí v nebeském 
království. Odpustky můžeme získat pro 
svou duši (v tom případě Bůh po očiště-
ní naší duše ve svátosti smíření zbavuje 
naši duši i zbývajících trestů – dluhů. 
Kdybychom zemřeli, jsme připraveni 
vstoupit do nebe) nebo pro duše zemře-
lých na způsob přímluvy – odpustky 
nejsou samozřejmě nic platné duším 
navěky zavrženým, ale duše z očistce 
vysvobozuje. Tímto způsobem duším 
v očistci účinně pomáháme, ony nám 
určitě odplatí svou přímluvou u Boha, 
Pána živých i mrtvých.  
Zásady k získávání odpustků:  
K získání plnomocného odpustku je tře-
ba:  
1. Vyloučit sebemenší zalíbení v hříchu, 
a to i lehkém (je tedy nutná potřebná 
vnitřní dispozice).  
2. Vykonat skutek, který je předepsán. 
3. Vykonat sv. zpověď. 
4. Přijmout Ježíše ve svatém přijímání. 
5. Pomodlit se na úmysl papeže.  

n Zpověď lze vykonat jednu pro získání 
více odpustků, sv. přijímání a modlitba 
na úmysl sv. otce se musí vykonat pro 
každý plnomocný odpustek zvlášť.  
n Dále je nutné mít alespoň obecný 
úmysl odpustek získat. Během jednoho 
dne (tj. od půlnoci do půlnoci) lze získat 
jeden plnomocný odpustek, částečný 
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Pleteme pro malomocné 
Milé pletařky a příznivci pletení! 

V prvním březnovém týdnu 
jsme měli připraveno k odvozu 
150 ks obvazů a uskutečnili 

j s m e jejich odvoz. Příze máme do-
statek. V pokladničce máme připraveno 
od Vás 800,- Kč k odeslání pro nadaci 
sv. Františka. Peníze posílám, až částka 
dosáhne alespoň 1.000 Kč - kvůli poš-
tovnému. Podle telefonické informace od 

p. Výlety z Kyjova se 1. setkání přízniv-
ců pletení uskuteční v Přerově 12. dub-
na 2008. V kolik hodin setkání začíná a 
kde, to se dozvíme až z písemné po-
zvánky. Informace se neprodleně objeví 
na nástěnce.  
Pane, dej sílu, zdraví všem, kteří chtějí a 
mohou zmírnit bolest potřebným. 
Vše dobré Vám přejí opatrovnice Vašich 
peněžitých darů a plodů Vaší práce  

M. Šmiková a M. Knapková 

odpustek pak i vícekrát v jednom dni. 
Pro získání částečného odpustku stačí 
vykonat se srdcem naplněným lítostí 
předepsaný skutek.  
n Pokud se pro získání jakéhokoli od-
pustku požaduje návštěva některého 
kostela ve stanovený den, může se tato 
návštěva vykonat i předchozí den od 12 
hodin, při návštěvě kostela se recituje 
Otče náš a Věřím (není-li určeno jinak). 
n Zpověď, sv. přijímání a modlitbu na 
úmysl sv. Otce lze vykonat i řadu dní 
před či po odpustkovém úkonu, tak není 
třeba zoufat, pokud se nedostaneme ve 
stanovený den ke sv. přijímání (ale je 
přesto vhodné přistoupit k přijímání a 
vykonat modlitbu na úmysl papeže ve 
stanovený den).  
n Modlitba na úmysl papeže: postačí 
Otče náš a Zdrávas Maria, ale lze recito-
vat i jinou modlitbu. Pokud je odpustek 
vázaný na recitaci některé modlitby, buď 
tuto modlitbu sám věřící recituje, nebo 
se v její recitaci střídá s někým jiným 

nebo sleduje svou myslí, jak ji recituje 
někdo jiný. Tyto modlitby ale musí být 
vždy schváleny církevní autoritou.  
n Pokud nejsou splněny všechny pod-
mínky pro získání plnomocného odpust-
ku, získáváme odpustek částečný. Brá-
ní-li někomu ve vykonávání odpustko-
vých skutků legitimní překážka, může 
udělat výjimku zpovědník.  
Pokusil jsem se stručně načrtnout pro-
blematiku odpustků a shrnout obecná 
ustanovení pro jejich získávání. Doporu-
čuji vám nechat si tyto obecné podmínky 
a v případě potřeby se k nim vrátit. 
V následujícím čísle Farní občasník při-
nese seznam odpustkových úkonů, kte-
ré lze konat buď celý rok nebo ve vybra-
né dny roku. Možná máte v hlavě mnoho 
otazníků, nebojte se proto ptát kněze. 
Náročné zájemce o tuto problematiku 
odkazuji na knihu Enchiridion odpustků.  

Štěpán Horký 

Pro zasmání 

P řijde Ježíš na tento svět a jak putuje, zajde si na jídlo do hospody. 
Je plno. U jednoho stolu sedí tři muži a když vidí stojícího Ježíše, 

udělají mu místo. Jeden z mužů byl slepý, druhý hluchý a třetí kulhal.  
Ježíš povečeří a povídá: „Za to, že jste mně vzali mezi sebe, se vám 
odměním.“ Dotkne se slepého a ten vykřikne: „Já vidím.“ Dotkne se hluchého a ten 
s úžasem volá: „Já slyším.“ Ježíš vztáhne ruku na třetího a ten vyskočí: „Opovaž se 
na mne sáhnout, já mám invalidní důchod!“ 
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CHARITA SV. ANEŽKY OTROKOVICE 
zve Tříkrálové koledníky do kina na promítání  

animovaného příběhu 

PAN VČELKA 
 
KDE?  Otrokovická Beseda 
KDY?  Středa 19. března 2008 v 16.30 hodin 
Pro účastníky Tříkrálové sbírky je vstup zdarma, pro kamarády, rodiče, babičky 
a dědečky a další doprovod je cena 40,- Kč. 

Velikonoční koncert v Domě umění 
20. března 2008, Dům umění ve Zlíně 
v 19.00 hodin.  
W. A. Mozart: Divertimento Es dur, KV 
113.  C. Saint-Saëns: Koncert pro klavír 
č. 2 g moll, op. 22. L. van Beethoven: 
Symfonie č. 6 F dur, op. 68 Pastorální 
Sólista: Alice Rajnohová, klavír 
Dirigent: Jaroslav Opěla, SRN 

Velikonoční varhanní koncert 
Středa 26. 3. 2008 v 19.30 hod., kostel 
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. 
Program: J. S. Bach, J. N. Lemmens, 
F. Liszt a svatební pochody.  
Varhany: Ludvík Šuranský - varhaník 
Chrámu sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně 
 

Koncert v Domě umění 
3. dubna 2008, Dům umění ve Zlíně 
v 19.00 hodin 
J. Brahms: Variace na Haydnovo téma, 
op. 56a. J. Kadeřábek: Boží děti, pro 
smíšený sbor, orchestr a zvukovou sto-
pu (světová premiéra). F. Schubert: 
Symfonie č. 8 h moll, Nedokončená 
Spoluúčinkuje: Slovenský filharmonický 
sbor, sbormistr: Blanka Juhaňáková 
Dirigent: Jakub Hrůša 

Pozvánky  

Beseda o humanitární pomoci 
S ředitelem Arcidiecézní charity Olomouc panem Václavem Keprtem, který v r. 2007 

navštívil Ukrajinu a Haiti a který se chce s námi podělit o zážitky a obrázky 
z míst, kde Charita pomáhá také díky penězům z Tříkrálové sbírky. 

 
KDE?  Suterén kostela sv. Vojtěcha 
KDY?  Pátek 4.dubna 2008 v 15.30 hodin 

 



16 

  

FARNÍ OBČASNÍK vychází příležitostně. Zodpovídá římskokatolický farní úřad, kam také můžete 
posílat své příspěvky, návrhy i kritiku. Určeno pro vnitřní potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhra-
zuje právo na úpravu a krácení textů. Řídí redakční rada: P. Mgr. Josef Zelinka, Pavel Ludvík, 
Pavel Rafaja. Adresa redakce: Duchovní služba, nám. 3. května 166, 765 02 Otrokovice (577 922 
337, e-mail: obcasnik@volny.cz, internet: www.otrokovice.farnost.cz) 

Velikonoční osmisměrka pro děti 

Vtipy 
Včera jsem spadl z desetimetrového 
žebříku,“ vypráví Martin spolužákům. 
„A nic se ti nestalo?“ 
„Ne, já jsem stál na spodní příčce.“ 
 
„Vojto, zavři dveře, venku prší.“ 
„A ty myslíš, že když je zavřu, tak pře-
stane?“ 
 
„Tati, už je mně osmnáct. Jsem dost 
starý na to, abych jezdil našim autem.“ 
„Ty jo, ale auto ne.“ 

 
„Víš, Zdeněčku, že se mi podobáš?“ 
„Vím, teto, ale nic si z toho nedělám. 
Paní učitelka říkala, že kluci nemusí být 
hezcí.“ 

D L A E N O R D E C K B CH P J A P O A J 
Š Á N J O N G N H V E A I E S I D S M E 
O P I T B M A L CH U S R Z K L R D L E R 
R A O M Í M V O Ž I Ř A B Á T A A Á R U 
R Š Á V E L E R A D A B T E Š O P T Š Z 
A I G S E T S E M K N Á P G E I O K R A 
D J T L I K A I F A O Š I O U CH J O U L 
A E Ř Á F Š A N A I F Á L L S K A E Z É 
G D I T A Á N N Á F S M E G O L G O A M 
O E C P A L M O V Á R A T O L E S T L A 
L Č S T Ř Í B E N Š Š A A T R O D B É R 
G U K Ř I Ž O V Á N Í E Š A B E N A M Á 
O T E CH Ý N E B Í Ř T S T E C I Ř T O Š 

V osmisměrce je ukrytých 17 slov, zkus je najít: 
Annáš, Barabáš, Cedron, Getsemane, Golgota, Jeruzalém, Jidáš, Kaifáš, Malchus, 
oslátko, palmová ratolest, pašije, Petr, Pilát, třicet stříbrných, ukřižování, velerada 

mailto:obcasnik@volny.cz
http://www.otrokovice.farnost.cz)

