
1 

  

V elikonoce jsou svátky, které nám touží přinést světlo 
a radost do všedního dne. A přesto často známe spí-

še „křížovou cestu“ než „cestu vzkříšení“. Ráda bych se 
na tomto místě alespoň pokusila podělit o malou inspiraci 
k tomu, jak si Velikonoce a svou radost z nich vychutnat.  

Den poté si Hospodin přišel prohlédnout své stvoření. 
Potřeboval ještě něco dodělat. V korytech řek ležely krás-
né šedé, zelené a kropenaté balvany. Ale pod zemí byly 
kameny stísněné a zahanbené. Bůh je pohladil a rázem se 
z nich staly diamanty a smaragdy a 
tisíce blýskavých drahokamů. Hos-
podin se podíval na květiny. Jed-
na byla krásnější než druhá. 
Něco jim však chybí, pomyslel si 
a zlehýnka na ně foukl. Květy 
zahalila příjemná vůně. Na ruku 
mu přilétl šedivý a smutný ptá-
ček. Bůh mu něco zapískal. A 
slavík začal krásně zpívat. Po-
tom řekl něco nebi. To radostí 
zčervenalo a hle, byl tu západ 
slunce. Ale co Hospodin zašeptal 
do ucha člověku, aby se stal člověkem? 
Toho dávného dne, na úsvitu dějin, mu pošeptal tři slova: 
„Mám tě rád.“  (B. Ferrero)  

Mým přáním je vzít tři poslední slova tohoto příběhu 
a oživit je mezi námi v naději, že se jim podaří proniknout 
až do srdce. Můžeme se těšit ze všeho, co nám Bůh dává, 
a přijat sebe takové, jaké nás Bůh stvořil. A co víc: máme 
Toho, který „zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých pro 
naše ospravedlnění.“ „Tak Bůh miloval svět!“ Myslím, že 
nejkrásnější odpovědí člověka pak je v tuto Boží lásku 
věřit. A nechat tak všechno proměňovat - sebe, svůj život, 
věci, události ve zraněném světě.  n 

Lenka Květáková  

Číslo 3, ročník XXII 
Neděle 17. dubna 2011 
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Noc kostelů v Otrokovicích 

N a konci loňského roku bylo v naší 
farnosti rozhodnuto, že se 27.5. připo-

jíme k celostátní akci Noci kostelů. Cílem 
této akce je umožnit veřejnosti prohlídku 
kostelů a seznámit ji s životem farnosti. 
Akce se letos bude pořádat již třetím 
rokem a zkušenosti z minulých let ukazují, 
že zájem lidí je velký. Některé kostely na-
vštívily tisíce návštěvníků. 

I naše farnost se pečlivě připravuje. O 
Noci kostelů otevřeme veřejnosti všechny 
tři naše kostely. Každý měsíc se schází 
organizační tým, připravuje program, zajiš-
ťuje propagaci a organizační zabezpečení 
akce. 
 
Program ve farním kostele 
18:00-18:45  Bohoslužba 
19:00-19:45  Pěvecké vystoupení dětské 

scholičky, výklad o kostelu  
a farnosti  

19:45-20:00  Volná prohlídka kostela 
20:00-20:45  Vystoupení chrámového 

sboru, výklad o kostelu  
a farnosti  

20:45-21:00  Volná prohlídka kostela  
21:00-21:45  Vystoupení chrámového 

sboru, výklad o kostelu  
a farnosti  

21:45-22:00  Volná prohlídka kostela  
22:00-22:45  Varhanní improvizace,  

výklad o kostelu a farnosti  
22:45-24:00  Volná prohlídka kostela  
19-24 hod.  Výstava křestních symbolů  

a matrik v sále pod kostelem  
19-24 hod.  Vstup na věž kostela  

Noc kostelů u sv. Anny 
Otevřeno 18-22 hod., volná prohlídka 
Noc kostelů u sv. Michaela 
Otevřeno 18-22 hod., volná prohlídka 
 
 

Pomůžete Noci kostelů? 
Noc ve všech našich kostelech bude vyža-
dovat desítky pomocníků, kteří budou 
směrovat návštěvníky a podávat jim zá-
kladní informace. Máte zájem pomoci?  

Je dobré, když se náš křesťanský život 
projevuje i aktivní pomocí ve prospěch své 
farnosti. (Vždyť živá církev jsme my.) Po-
kud to tak cítíte a chtěli byste pomoci např. 
s Nocí kostelů, budeme rádi za každou 
podanou ruku, zvláště za nové tváře. Jed-
ná se o jednorázovou akci.  

Sháníme ochotné ženy i muže, kteří by 
pomohli vytvořit skupinky, které by organi-
zovaly a usměrňovaly návštěvníky. Skupi-
nek organizátorů by bylo 5 až 7 a byly tvo-
řeny 3 lidmi s tím, že vždy jeden by se 
mohl občerstvit, případně si odpočinout ve 
vyhrazené zadní místnosti v suterénu kos-
tela sv. Vojtěcha. Tyto skupinky by byly 
v akci od 17:15 do 24:00. Počítejte, pro-
sím, s tím, že v pátek 20.5.2011 po večer-
ní mši proběhne generálka akce.  

 

Ochotní zájemci se mohou přihlásit: 
n Zapsáním v sakristii na připravený arch 
n Zasláním emailu na faraotr@volny.cz  

Motto letošní Noci kostelů pochází z Žalmu 77,7: 
Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával,  

v srdci přemítám a duch můj hloubá. 

mailto:faraotr@volny.cz
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Výstava křestních památek 
V sále pod kostelem bude zároveň probíhat Výstava 
křestních památek (svící, roušek, šatů, pamětních lis-
tů…), která má přispět k většímu uvědomění si našeho 
vstupu do rodiny Božích dětí. Zvláště letos, kdy slaví-
me Rok křtu a máme možnost prožívat jeho obnovu a 
význam pro náš život. Proto prosíme ochotné  farníky o 
zapůjčení těchto předmětů. Určitě nás všechny mohou 
hodně obohatit, obzvláště ty památky, které patří dříve 
narozeným. 

Pokud takové upomínky doma najdete, dejte je do 
krabičky, tu zalepte a napište na ni své jméno, adresu 
a jmenovitě všechny předměty, které obsahuje – doplň-
te i jejich stáří. Krabičku odevzdejte do 15. května ve 
farní knihovně, kde si ji také můžete od 1. června opět 
vyzvednout.  Předem všem děkujeme! 

Součástí této výstavy bude i předložení farních 
matrik, kde bude možné vyhledat si záznam svého 
křtu. 

Organizační tým Noci kostelů 

Autor: biskup Josef Hrdlička 
 
Náš Bože, plný dobroty a lásky, 
Tvůj sluch je vždy nakloněn k našim prosbám. 
Prosíme Tě, ať Noc kostelů v naší arcidiecézi, 
kdy i náš kostel bude otevřen 
mnohým návštěvníkům, 
znamená pro všechny, kdo přijmou toto pozvání, 
silný a oživující dotek milosti. 
Prosíme Tě, aby byli osloveni nejen historickou krásou 
a uměleckými památkami tohoto svatého místa, 
ale především touhou uvěřit v Tebe, 
objevit Tvou lásku, pokoj a dobrotu, 
aby se připojili k našemu společenství věřících, 
kteří Tě zde po staletí uctívají. 
Pomoz nám připravit Tvůj dům pro toto setkání 
i za cenu obětí a času, který pro tento úmysl nabídneme. 
Dej, ať Noc kostelů rozmnoží Tvou slávu, 
povzbudí a oživí lidská srdce 
a dotkne se jich Tvou láskou a milostí. Amen  

Modlitba za Noc kostelů 
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S nad každý z nás ve svém životě prožil 
chvíle, které k němu promluvily důraz-

něji než všechno ostatní a zcela nesmaza-
telně se vryly do jeho paměti. Jednu z nich 
jsem prožila před dvanácti lety - svůj křest. 
O tuto osobní zkušenost bych se s Vámi 
alespoň trochu chtěla podělit. 
Co se s námi událo při křtu? 
Tato svátost otevřela nám katechumenům 
- čekatelům na křest přístup k ostatním 
svátostem, k životu v Duchu, jehož je 
vstupní branou. Přijetím našeho křtu se tak 
začal Kristův život v nás. Byli jsme přivtěle-
ni k církvi a stali se účastni na poslání celé 
církve. Také Ježíš začal svou veřejnou 
činnost poté, co se dal pokřtít v řece Jor-
dánu svatým Janem Křtitelem. Naše křest-
ní bílá roucha, do kterých jsme byli oděni, 
byla symbolem skutečnosti, že křtem jsme 
ze sebe svlékli člověka starého s jeho hří-
chy a oblékli jsme se v člověka nového, 
jehož snahou je napodobovat Krista. Na 
znamení, že Kristus je pro nás světlem 
světa, jsme dostali rozžatou svíci. Ponoře-
ní do křestní vody symbolizovalo naše 
pohřbení do Kristovy smrti, naši „smrt“ pro 
náš dřívější život v hříchu a nevědomosti. 
Vynoření bylo symbolem povstání skrze 
vzkříšení s Kristem jako nového stvoření. 
Na první pohled jsou to jen zdánlivá gesta 
- voda, olej katechumenů, svaté křižmo, 
roucho, světlo. Uvnitř našich duší se ale 
odehrával neskutečný zázrak vnitřní pro-
měny - začátek krásného dobrodružství, 
k němuž je každý člověk povolán. 
Co jsme prožívali? 
Bezprostředně před přijetím svátosti se 
nám všem odvíjel jako na filmovém plátně 
celý předchozí život zachycující jeho nej-
významnější úseky. Podobně jako si ne-
mocný v Janově evangeliu smyl z očí bláto 
slepoty, uzdravil se a viděl světlo, smyl i 
tento křest všechny naše hříchy (dokonce i 
dědičný!) a vrátil nám podobu, kterou Bůh 
s člověkem v jeho stvoření zamýšlel. Nikdy 

nezapomenu na okamžik, kdy jsme jako 
novokřtěnci byli připraveni odejít s duší 
bělostnou jako květy lilie přímo do nebeské 
slávy. 
Zrozeni z vody a z Ducha 
Jen těžko lze vyjádřit slovy velikost tohoto 
štěstí a radosti, že jsme mohli říct: „Jsem 
dítětem Božím.“  „Neboť všem, kdo ho 
přijali, dal moc stát se Božími dět-
mi.“ (J 1,12). Stali jsme se adoptivními 
dětmi toho, který jako první chtěl, abychom 
žili novým životem z Jeho lásky. Proto se 
křtu říká znovuzrození z vody a z Ducha 
svatého. Ježíš říká: „Nenarodí-li se kdo 
z vody a z Ducha, nemůže vejít do králov-
ství Božího.“ (J 3,5). Své životy jsme svěřili 
do Boží péče a ochrany. Uvědomili jsme 
si, že tato Boží milost křtu není žádnou 
odměnou za naše výkony, ale zcela neza-
slouženým darem, který nás v životě posi-
luje a vede. Obdrželi jsme nezrušitelné 
znamení, které již nikdy nelze opakovat. 
Krásná květina nebo strom plný plodů 
Prožili jsme chvíle, kdy nám bylo předáno 
semínko víry. To semínko vyklíčilo 
v našich srdcích. Zpočátku je každé se-
mínko malé, nepatrné, ale postupem času 
roste. Aby z něj mohla vyrůst krásná květi-
na nebo strom plný plodů, je zapotřebí, 
aby mělo k růstu vhodné podmínky, aby 
v dobré půdě zapustilo hluboko své koře-
ny. Rovněž duchovní život člověka přijatý 
ve křtu potřebuje stálou péči, pevné zako-
řenění v Kristu a v církvi, aby mohl růst a 
vydávat užitek. Tak jako mohou květiny 
provonět své okolí, přinášet pohodu 
v časech smutku, útěchu tam, kde je žal, 
být výrazem radosti a ozdobou ve svém 
okolí, stejně tak může zdobit životy dru-
hých naše křestní víra svědectvím a čino-
rodou láskou. Přeji nám všem, aby celá 
naše bytost byla plná trojjediného Boha a 
mohla mezi lidmi ve světě šířit nádhernou 
vůni Kristovu. n 

Naďa Fraisová 

Svátost křtu 
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Proč se nekřtí cocacolou... 

I taková otázka se objevila na duchovní 
obnově pro mládež, kterou vedl o. Pavel 
Stuška z Arcibiskupského gymnázia 
v Kroměříži. Proběhla 20.3.2011 a byla 
součástí přípravy naší farnosti na blížící se 
cyrilometodějské výročí. Otce Pavla jsem 
se zeptal: 
 
Pamatujete se vy na svůj křest? 
To vím zcela určitě, nepamatuji se. 
 
A máte nějakou výraznou vzpomínku na 
jiný křest, u kterého jste byl? 
Jednou jsem křtil chlapce, který měl asi pět 
let. Trochu se bál. Řekl jsem mu, že když 
ho poleji požehnanou vodou, bude zdravý, 
že je to dobré. Když přišel ten okamžik křtu 
a já jsem se k němu přibližoval s konvič-
kou vody, chlapec začal volat: „Já nechci 
být zdravý!“ 
 
V čem je svátost křtu jiná než první sva-
té přijímání? 
Určitě ve své podstatě, v tom, co daná 
svátost působí. A především, pokud je 
člověk křtěn jako dítě, v uvědomění si té 
svátosti a dané události. 
 
Jak moc je křest důležitý? Vždyť je to 
jen začátek cesty a mnohem důležitější 
je dojít do cíle. 
Křest je vstupenka do Božího království. 
Je to nasměrování a vybavení potřebnou 
milostí. Ale ze všeho nejdůležitější je sku-
tečně dojít a připravené – rezervované 
místo zaujmout. 
 
Co si myslíte o snahách nekřtít malé 
děti, ale ponechávat křest na dobu do-
spělosti, až se člověk pro něho sám 
rozhodne? 
Pokud dítě má kolem sebe lidi – rodiče, 
kmotry, kteří žijí víru, určitě je dobré, aby 
dítě bylo pokřtěno. Pokud takové lidi kolem 
sebe nemá, je to prostor pro diskusi. 
 

Často se mluví o obnově křtu. Proč by-
chom měli svůj křest obnovovat? 
Důležitost obnovy spočívá ve zřeknutí se 
hříchu a vyznání víry. To je podstata obno-
vy křtu. 
 
Vedl jste u nás program duchovní ob-
novy mládeže. Jak byl program zaměře-
ný? 
Program byl zaměřený na svátost křtu. Co 
při ní je člověku udělováno, k čemu je dál 
člověk veden, jak se má snažit žít s Pá-
nem Bohem. 
 
V čem se liší podobné akce, když jsou 
určené pro mládež a když na ně přijdou 
dospělí? 
Myslím, že v postoji, v pohledu a ve zkuše-
nostech. 
 
Žijete převážně mezi mladými. Projevují 
o svátost křtu zájem? Jak o ní smýšlí? 
Na gymnáziu jsou studenti, kteří jsou ne-
pokřtění a poznávají Pána Boha. Mnozí 
mají ještě asi před sebou dlouhou cestu. 
Jen několik málo během studia tuto svá-
tost přijme. 
 
Překvapilo vás něco na duchovní obno-
vě pro mládež zde v Otrokovicích? 
Ano, že přišlo mnoho mladých lidí, některé 
jsem dokonce znal a byli pozorní. n 

Pavel Ludvík 
 

Viz také článek na straně 11. 
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Stručná liturgika — Slovanská liturgie 

V  minulém čísle občasníku jsem se 
zmínil o slovanské liturgii. Protože je 

to skutečnost pro většinu z nás asi málo 
známá, byl jsem požádán, abych ji stručně 
přiblížil. Když přišli na Velkou Moravu svatí 
bratři ze Soluně, Konstantin Filosof a Me-
toděj, již zde působili misionáři, kteří zde 
pochopitelně slavili liturgii.  

Jistě zde byla přítomna římská liturgie 
sloužená franskými misionáři, ovšem 
v latinském jazyce, kterému Moravané 
nerozuměli. Život Metodějův se zmiňuje o 
misionářích z Vlach (Itálie), Němec a Řec-
ka. Vzhledem k řeckým misionářům se 
pravděpodobně vyskytovala na Moravě i 
liturgie byzantská, jakou můžeme slavit 
s bratry a sestrami z řeckokatolické církve 
v kostele sv. Michaela, tehdy ovšem 
v řečtině. Konstantin s Metodějem pochá-
zeli z prostředí byzantské vzdělanosti, 
kultury i liturgie.  

Oba „slovanští apoštolové“ přišli 
s modelem, který byl běžný na křesťan-
ském Východě, tedy s modelem uvedení 
národního, v našem případě slovanského 
jazyka do liturgie. Tento krok přinesl cyrilo-
metodějské misii velký úspěch. Termínem 
„slovanská liturgie“ se obvykle označuje 
bohoslužba slavená slovanským jazykem 
bez ohledu na ritus neboli liturgickou for-
mu. Ritus cyrilometodějské slovanské litur-
gie na Velké Moravě mohl být byzantský 
nebo římský, což je již dlouhou dobu před-
mětem odborných diskuzí liturgiků, filolo-
gů, archeologů apod.  

Naši katoličtí odborníci přišli také 
s hypotézou o existenci liturgie sv. Petra 
na Velké Moravě, což je liturgie stojící na 
pomezí byzantské a římské bohoslužby. 
V době působení svatých Konstantina a 
Metoděje vedle sebe existovaly na Moravě 
různé liturgické formy, které spojoval slo-
vanský bohoslužebný jazyk. 

Privilegia, která dostali Konstantin 
s Metodějem v Římě pro oblast liturgie, 
neměla obdoby. Na křesťanském Západě 

totiž byly za hodny bohoslužby považová-
ny jen tři jazyky, kterými byl proveden ná-
pis na Kristově kříži, tedy jazyk latinský, 
řecký a hebrejský. Najednou se v církevní 
bohoslužbě na křesťanském Západě obje-
vil vedle latiny jazyk staroslověnský. Jiné 
jazyky byly do římské mše připuštěny až 
po 1100 letech (!) v souvislosti s vývo-
jem po II. vatikánském koncilu.  

Po zničení díla soluňských bratří po 
smrti sv. Metoděje odešli jeho slovanští 
žáci do exilu. Slovanská bohoslužba se 
uchytila v byzantském ritu v Rusku, Bul-
harsku a jiných zemích, v římském ritu 
v Chorvatsku, kde se udržela až dodnes.  

Část slovanského kléru odešla pravdě-
podobně i do Čech, kde bylo centrum slo-
vanské bohoslužby až do roku 1096 na 
sázavském klášteře. Ve 14. a 15. století se 
pěstovala slovanská liturgie v Praze 
v klášteře Na Slovanech (Emauzský kláš-
ter). V 19. a na počátku 20. století žádal 
český klérus staroslověnský či rovnou čes-
ký jazyk v liturgii s odkazem na tradici slo-
vanské liturgie, která vzešla v 9. století 
z Velké Moravy.  

Roku 1920 udělil papež Benedikt XV. 
církvi u nás privilegium, které znovu dovoli-
lo sloužit na některých místech Čech a 
Moravy při určitých příležitostech římskou 
mši ve staroslověnštině. Po II. vatikán-
ském koncilu je u nás dovoleno sloužit 
„hlaholskou mši“, jak se tato bohoslužba 
má nyní nazývat, což je nám dobře známá 
mše, na kterou jsme zvyklí, jen místo češti-
ny je ve staroslověnštině. Taková mše se 
slouží podle „hlaholského misálu“, který 
vyšel nejprve roku 1972 jen pro naši diecé-
zi, pak v roce 1992 pro celou republiku. 
K této mši máme v kancionálu i staroslo-
věnské ordinárium (č. 584). 

Pro naše předky to musel být úžasný 
pocit, když při mši slyšeli slovanštinu. My 
jsme už dnes zvyklí na češtinu. Přesto 
bychom jako hospodáři, kteří mají vynášet 
ze svého pokladu věci nové i staré 
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(Matouš 13,52), neměli na slavnou historii 
našich dějin konce prvního tisíciletí zapo-
mínat. Stojíme před významným cyrilome-
todějským výročím, kdy si roku 2013 připo-
meneme 1150 let od příchodu byzantské 
misie na Velkou Moravu. Stálo by proto za 
přemýšlení, jestli by nemělo smysl pokusit 
se oživit a vnést více do povědomí něco 
z bohaté historie naší země, církve, našich 
otců. „Pokoncilní“ hlaholská mše navazují-
cí na historii slovanské cyrilometodějské 
liturgie se k tomu přímo nabízí. „Dědictví 
otců zachovej nám, Pane.“ n 

Štěpán Horký 

O užitečnosti stáří – velikonoční úvaha 

S táří, starý – nemám tato slova příliš 
v oblibě, v celkovém nastavení uvažo-

vání společnosti pak tato slova vyznívají 
jako znevažující, my lidé jsme z nich udělali 
negativní nálepku. Dnes je pod pojem uži-
tečný zahrnuto mládí, aktivita, rychlost, 
úspěšnost, taky peníze a kdoví co ještě. 
Tak se alespoň jeví současná situace 
z pohledu více si pamatující generace. A 
přitom ze zkušenosti vím, že i v mladém těle 
může sídlit stařec a naopak. 

Je potřebné začít uvažovat, že každý 
život je stejně užitečný v kterékoliv životní 
fázi a v jakémkoliv stavu, sociálním, psy-
chickém i fyzickém. Byť se nám to naší čas-
nou optikou mnohdy nezdá a máme nebla-
hé sklony k potratům, eutanazii, trestům 
smrti…   

Je to dar, který bychom měli opatrovat a 
s přibývajícími léty zušlechťovat tak, aby 
stoupal na kvalitě. Člověk nabírá postupem 
času zkušenosti, rozvahu, nadhled a všech-
ny tyto záležitosti může každý z nás zúročit 
ve prospěch všech. Pravda, tělo pomalu 
přestává fungovat, začíná se vzpírat i dříve 
automatickým procedurám a bolí častěji, 
než je nám milé. Ano, jistě, ale být aktivní, 

činní a pomáhat druhým jsme se již naučili a 
teď je potřeba posílit další složky nás sa-
mých – trpělivost, vytrvalost, pokoru, umět 
přijímat ponížení, bezmoc, nepochopení, 
pohrdání, což nejvíce vyniká právě v čase 
blížících se Velikonoc. Svátků, které ještě 
stále nejsme schopni pochopit v plném roz-
sahu – v rozsahu bezpodmínečné oběti 
Lásky za naše životy. 

V těchto souvislostech staří moudří lidé 
mohou být, chtějí-li, tou nejužitečnější solí 
země, mohou své utrpení položit jako oběť 
pod Kristův kříž. Pro nás ostatní to vypadá, 
že již nic nezvládají, ale oni mohou, chtějí-li, 
to nejdůležitější – milovat a odpouštět – dvě 
nejpotřebnější emoce, které dovedou pro-
měňovat naše srdce. Mohou prožít, chtějí-li, 
cestu Krista ukřižováním ve svém, útrapami 
a věkem opotřebovaném těle. Pán ví o kaž-
dém našem hnutí mysli, a pokud se Jemu 
odevzdáváme s důvěrou, stávají se naše 
kříže vnitřní radostí. A s takovými lidmi je 
pak radost „pobejt“. 
Požehnané prožití svátků Vzkříšení přeje 

Ing. Pavla Nesrstová 
Charitní pečovatelská služba Otrokovice 

Víte, že? 
6. dubna jsme si připomínali výročí smrti 
sv. Metoděje. Moravský patriarcha ze-
mřel na Velké Moravě uprostřed svých 
žáků a podle dochovaných zpráv byla 
jeho rakev uložena v kapitulním chrámu. 
Jeho hrob však nebyl dodnes objeven a 
o místo jeho posledního odpočinku se 
dodnes vedou spory. Jako nejpravděpo-
dobnější se jeví Sady u Uherského Hra-
diště nebo Valy u Mikulčic. Uvažovalo se 
ale také o Velehradu, Starém Městě, 
Pohansku u Břeclavi, hoře sv. Klimenta, 
Znojmu, Nitře a dalších místech. 

Dokončení z předchozí strany 
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n  Na jednotlivých setkáních probíhají po-
stupně prezentace jednotlivých oblastí 
života farnosti. Dosud proběhla prezentace 
přípravy a výroby Farního občasníku a 
činnosti Turistického oddílu mládeže včet-
ně Klubu volného času. Pastorační rada 
děkuje všem spolupracovníkům, kteří po-
máhají v těchto aktivitách. 
n  PR byla stručně seznámena s přípravou 
Noci kostelů. Za tím účelem proběhla 
zvláštní setkání přípravného týmu v březnu 
a dubnu. 
n  O. Josef seznámil s došlými návrhy 
soch do výklenků kostela. Z návrhů pasto-
rační rada sestavila tři čtveřice, které bu-
dou ve farnosti představeny, a farníci bu-
dou mít možnost k návrhům připojit svůj 
hlas. 
n  Farnost poslala doporučení, aby někteří 
farníci byli oceněni na arcibiskupství. Oce-
nění proběhne 7.5. v Olomouci při diecézní 

pouti ke sv. Janu Sarkanderovi. Doporuču-
je se, aby farnost měla na této pouti ve 
větší míře zastoupení i z řad dalších farní-
ků. 
n Proběhla diskuse o náhradě žárovek 
v lustrech v kostele. Tímto tématem se na 
zvláštním setkání zabývali někteří členové 
rady spolu s dalšími přizvanými farníky a 
řešil se hlavně výběr vhodných typů žáro-
vek. 
n  Byl představen návrh na májové pobož-
nosti a domluveno setkání ohledně realiza-
ce. 
n  Jako priorita farnosti ohledně plánova-
ných výdajů byla potvrzena celková oprava 
terasy u kostela. Dále rada doporučila, aby 
v kostele sv. Michaela byly odstraněny 
potíže s ozvučením s využitím současné 
aparatury nového kostela a zde moderni-
zaci stávajícího ozvučení. 

Přehled farních zpráv 

Velikonoční bohoslužby v Otrokovicích  

Z jednání pastorační rady farnosti v březnu a dubnu 

Křty, svatby a pohřby za poslední období 
Křty: Daniela Anna Křepelková, Amálie Zaoralová 
Svatby: Aleš Červenka a Štěpánka Hubáčková 
Poslední rozloučení: Anna Colová, Libuše Nováková 

 Otrokovice Kvítkovice 

Zelený čtvrtek 21.4.  18:30  

Velký pátek 22.4.   18:30  

   15:00 

Bílá sobota 23.4.  9:00-19:00  

 

Památka večeře Páně 

Památka umučení Páně 

Křížová cesta 

Přístup k Božímu hrobu 

 Velikonoční vigilie  20:30  

Velikonoční neděle 24.4.  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 7:30, 10:30  9:00 

Velikonoční pondělí 25.4.   7:30  9:00 
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L etošní dobu postní chceme víc než 
jindy prožít jako přípravu na obnovení 

křestních závazků. V tomto roce křtu mají 
mimořádnou příležitost přijmout svátost 
křtu všichni, kteří z jakýchkoliv důvodů 
nebyli pokřtěni, třeba i proto, že tehdy rodi-
če nesplňovali podmínky křtu. V tomto 
roce mohou kněží udělit křest i cizím farní-
kům.  

Ti, kteří se přihlásí o křest do Veliko-
noc, začnou po svátcích společnou přípra-
vu. U křtu předškolních dětí bude jedinou 
podmínkou účast rodičů (výjimečně aspoň 
jednoho) na třech přípravných kateche-
zích. U školních dětí vedle přípravy na 
křest aspoň jednoroční účast na nábožen-
ské výuce s tím, že první svaté přijímání 

budou mít až po druhém roce výuky, 
v němž se také pravidelně budou zúčast-
ňovat nedělních bohoslužeb.  

Dospělí mají také po jednoročním kate-
chumenátu možnost přijmout křest. Aby při 
přípravě na křest měli možnost prožít větší 
společenství, doporučuji kněžím, aby dali 
příležitost společné přípravy ve větších 
farnostech, zvláště děkanských. 

Křest je branou k životu milosti. Hlubo-
ké prožití jeho obnovy je jistou cestou 
k obnově církevního společenství každé 
farnosti. n 
 

Z pastýřského listu arcibiskupa Jana 
Graubnera na 1. neděli postní 

Zprávy z arcibiskupství 

Instrukce k udělování křtu v letošním roce 

V  roce 2013 oslavíme 950 let od obno-
vení moravského biskupství v Olo-

mouci roku 1063. K tomu jubileu připravu-
jeme reprezentativní knihu o dnešní diecé-
zi, jejích dějinách i současném životě. Nos-
nou část knihy budou tvořit vaše fotografie 
vybrané v soutěži. 

Soutěžit může každý, kdo odevzdá 
fotografie formátu minimálně 15x18 v papí-
rové formě kancléři kurie (Biskupské nám. 
2, Olomouc) do 31. 12. 2011, nebo emai-
lem na kancler@arcibol.cz ve formátu jpg 
a dá zpětný kontakt (uvede autora, popíše 
fotografované místo). Hodnotí se umělec-
ké a tematické zpracování. 

Okruhy témat:  
1. Historie diecéze – památky, osobnosti, 
události. 
2. Posvěcená krajina – sochy, kříže, kap-
ličky, kostely, místa spojená s životem a 
působením světců či kandidátů blahořeče-
ní. 
3. Současný život církve – liturgie, pastora-
ce dětí, mládeže, rodin, seniorů a nemoc-
ných, život církevních hnutí a společenství, 
řeholí, semináře, život kněží, církevní ško-
ly, církevní nemocnice, práce Charity, cír-
kevní umění, hudba a zpěv. 

Mimo soutěž je možné pro knihu nabíd-
nout mimořádně zajímavé historické foto-
grafie. n 

Fotografická soutěž vyhlášená arcibiskupstvím  

mailto:kancler@arcibol.cz
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Přehled zpráv z farnosti 

V šichni víme, že s postní dobou je také 
spojena pobožnost křížové cesty. Ja-

ko malá jsem se jí s rodiči účastnila, ale po 
nějaké době jsem její absolvování odmíta-
la. Připadala mi vždycky strašně smutná, 
bez známky naděje. Přestala jsem jí vůbec 
dávat nějaký význam. Nechápala jsem, 
proč bych měla neustále dokola poslou-
chat příběh, který jsem už dobře znala. 
Příběh muže, který vlastně v podání křížo-
vé cesty končí své konání smrtí na kříži. 

Křížové cesty jsem úplně vypustila ze 
svého postního „repertoáru“. A to až do 
doby, kdy mi pod ruku přišla nabídka vi-
deoklipové křížové cesty v podání otce 
Pavla Šupola. Znala jsem jeho přednášky 
o křesťanské hudbě jako takové, a tak 
jsem si říkala, že by to mohla být dobrá 
příležitost prožít si tuto pro mě ne příliš 
lákavou pobožnost trošku jinak. 

Velmi mě to zaujalo a oslovilo. Teprve 
tehdy jsem si uvědomila opravdový smysl 
křížové cesty. Význam, který může mít 
právě pro mě. Našla jsem v něm způsob, 
jak ji chápat. A to hlavně díky mým oblíbe-
ným křesťanským interpretům (například 
Mark Schultz, Jeremy Camp, Delirious, 
P.O.D., Casting Crowns, Lifehouse, Micha-
el W. Smith…), kteří do svých skladeb 
vkládají svá setkání s Kristem 
v obyčejných životních situacích. Tak ně-
jak se mě dotklo to, že i my takovou křížo-
vou cestou neustále procházíme. V našich 
každodenních starostech a trápeních větši-
nou končíme právě tou pomyslnou „smrtí 
na kříži“. Ale víme, že tady byl před námi 
Někdo, kdo tuto smrt zlomil a všechno vzal 
na sebe. 

I když otec Pavel nemohl sám přijet 
tuto křížovou cestu prezentovat, svěřil mi 
ji, abych ji pustila já. Myslím si, že pro 
mnohé z vás to mohl být nový pohled na 
křížovou cestu, jako tomu bylo u mě. Moc 
mě těší, že i v dnešní době existují lidé, 
kteří svůj talent vkládají k poukázání na 
Krista. I když třeba styl hudby je bližší spí-
še mladým lidem, hloubka textů může 
oslovit úplně každého. A proto děkuji vám 
všem, kdo jste se této křížové cesty zú-
častnili, a také vám, kteří jste pomohli 
s jejím nachystáním, chodem a úklidem. 
Díky, že jsme společně mohli projít po 
stopách Ježíše zase trochu jinak. n 

Monča Honzíková 

Poděkování 
Chtěla bych touto cestou poděkovat rodi-
ně Honzíkové za to, že nám umožnila 
nevšední prožití modlitby křížové cesty, 
kterou zpracoval otec Pavel Šupol ze 
Zlína. 

Prostřednictvím písniček od různých 
interpretů a díky videoklipům k nim jsme 
se mohli přenést na rozmanitá místa na 
zemi, cestovat časem a setkat se se zají-
mavými osobnostmi (např. Matkou Tere-
zou, Janem Pavlem II…). 

Otevřela se před námi celá řada pro-
blémů a hříchů dnešní doby, nad kterými 
jsme se mohli zamyslet a rozjímat. Někte-
ré okamžiky byly velice působivé.  

Je škoda, že této příležitosti nevyužilo 
více farníků, zvláště těch, pro které přede-
vším byla tato akce určena – mládež. 
Myslím si, že ani z řad starších se nemu-
sel nikdo obávat, že to „už není nic pro 
ně“, i hlasitost hudby byla přiměřená a 
skladby byly vybrány tak, že mohly oslovit 
široké vrstvy a zanechat v našich duších 
krásné pocity. n 

Jana Janečková 
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V  nedělní podvečer 20.3.2011 se 
v suterénu sešla početná skupina mla-

dých lidí naší farnosti, aby společně prožila 
duchovní obnovu vedenou o. Pavlem Stuš-
kou.  

Tématem byl křest; otec nám připo-
mněl jeho význam. Zamýšleli jsme se nad 
tím, co dobrého přináší nám samotným 
skutečnost, že jsme pokřtěni, kteří lidé 
mají podíl na našem křtu a jaké plody při-
náší křest v našem životě. Měli jsme mož-
nost zhlédnout prezentaci i písničku 
s duchovním textem a nad tématem křtu 
se zamýšlet společně i v malých skupi-
nách.  

V závěru večera každý z nás před křti-
telnicí v kostele sv. Vojtěcha symbolicky 
zapálil svíčku a nahlas vyslovil své křestní 
jméno, poté jsme v tichu vzpomínali na lidi, 
kteří nás ke křtu přivedli a za vše jsme 
mohli Bohu poděkovat.  

Celé setkání jsme zakončili modlitbou, 
písničkou a nechybělo ani požehnání od 

o. Pavla. Než jsme se rozešli do svých 
domovů, popřáli jsme o. Josefovi k svátku 
a pomohli mu sníst sladké překvapení.  

Věříme, že společně strávený čas byl 
přínosný pro každého z nás, když jsme 
mohli více přemýšlet nad křtem a uvědomit 
si, jaký dar jsme v něm přijali. Děkujeme 
všem za organizaci, přípravu i samotnou 
účast na této duchovní obnově. n 

Veronika a Martin Bětíkovi 

L etošní společný tábor kluků a holek 
z našich farních oddílů se bude konat 

v termínu 23. 7. - 6. 8.2011. 
Přípravy a plánování jsou už v plném 

proudu. I nadále pokračujeme v hledání 
nového tábořiště. V současné době jedná-
me o louce u Bánova na dlouhodobější 
využívání, ale v záloze máme i jiná dočas-
ná místa. 

Rádi uvítáme jakoukoli radu či pomoc, 
abychom se už letos mohli konečně usídlit 
na novém vlastním místečku. Máte-li tedy 
někdo tip na rovnou louku schovanou 
v nějakém lesním zákoutí, či známého 
hajného, revírníka, či nějakého "lučního či 
lesního" hospodáře, prosíme, ozvěte se 
nám. Za zkoušku nic nedáme, snažíme se 
najít tábořiště už několikátý rok a letos 
jsme si umínili být úspěšní, tak nám v tom, 
můžete-li, trochu pomozte.   

Pokud se nám to do léta přece jenom 
nezdaří, pak letošní tábor strávíme na sta-

ronovém tábořišti v Heřmanicích. Termín 
tábora je v každém případě konečný a již 
se nebude měnit. 
Další informace vám rádi poskytnou hlavní 
vedoucí tábora: 
 
Vladimír Beran, tel. 776 875 507,  
mail: lada@tom1419.org 
Míša Lišková, tel. 605 807 382, 
mail: liskova.misa89@post.cz n 

Duchovní obnova pro mládež 

Letní tábor kluků a holek z farních oddílů 

Duchovní obnova pro ostatní 
Ve dnech 8.-10.4.2011 proběhla duchov-
ní obnova pro ostatní farníky. Vedl ji 
o. Vojtěch Šíma. Z jeho myšlenek: 
n  Tak jako život matky se točí kolem je-
jích dětí, i náš život by se měl točit kolem 
Ježíše. 
n  Chovejme se tak, aby se ostatní ptali: 
„Čím to, že tak pěkně žije?“ Abychom 
mohli odpovědět: „Žiji s Ježíšem.“ 

mailto:lada@tom1419.org
mailto:liskova.misa89@post.cz
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D ne 12. 3. 2011 se v Žarošicích uskuteč-
nil ministrantský futsalový turnaj. Vla-

kem jsme dojeli do Kyjova, odkud nás autem 
odvezli do Žarošic. V mladší kategorii soutě-
žilo 6 družstev. Naše družstvo tvořil Vojta R., 
Pavel B., Martin J., Sympaťák a já. Za starší 
nás reprezentovali Žán, Kovic, Karel O., Tom 
Ch. a Honza M. První zápas proti Tvarožné 
jsme vyhráli 2:0. Druhý zápas proti Sokolnici 
jsme opět vyhráli, tentokrát 4:0. Po těchto 
zápasech jsme vedli tabulku s čistým kontem 
a ještě k tomu jsme měli nejlepšího střelce i 
brankáře. V dalších zápasech nás opustilo 

štěstí, v semifinále jsme prohráli 0:1 na pe-
nalty a o třetí místo 2:5. Tím jsme přišli jak o 
nejlepšího brankáře, tak i střelce a ještě ke 
všemu jsme zůstali bez medaileL. Nakonec 
jsme se stejně jako starší družstvo umístili na 
4. místě. Ale i tak se nám tam líbilo a příště 
jedeme zase. 
P. S. Díky rodině Záleských za zprostředko-
vání a klukům z Mutěnic za pozvání a odvoz. 
Na oplátku jsme zase pozvali my je, takže se 
těšíme na zápas Otrokovice – Mutěnice,  
tentokrát pro změnu u nás J.  n 

Tom Janeček 

V e dnech 4. – 6. března 2011 se konalo 
3. Arcidiecézní fórum mládeže. Na 

130 zástupců mladých z našich farností 
(mezi nimi i dva od nás) se sjelo do Kro-
měříže, aby se společně zamýšleli nad 
stavem našich farních společenství mla-
dých. Mottem setkání bylo „Křesťanské 
společenství mládeže“. Z jednání vyšlo 
několik výzev mladým lidem, našim bisku-
pům, kněžím a farním společenstvím. 
Z nich vybíráme: 
 
Vzkazujeme mladým lidem: 
n Žijte naplno v Kristu, stavějte na modlitbě 
a Písmu. 
n Vzdělávejte se v otázkách víry a práce s 
mládeží, nebojte se na sebe vzít zodpo-
vědnost. 
n Oslovujte mladé lidi, zvěte je do spole-
čenství a věnujte jim svůj čas.  
n Buďte hrdi na svou církev, nebojte se 
mluvit o Bohu, víře a církvi veřejně. 
n Spolupracujte s kněžími, farníky a ostat-
ními společenstvími - zdolávejte překážky 
společně. 
n Nezapomínejte na službu ve farnosti a 
nebojte se námahy. 
n Vytrvejte, nedejte se odradit počátečními 
neúspěchy. 
 
 

Vzkazujeme všem kněžím: 
n Děkujeme za vše, co pro nás děláte. 
n Vzdělávejte se v otázkách pastorace 
mládeže. 
n Mluvte k nám srozumitelně a nevyhýbej-
te se palčivým tématům. 
n Věnujte se také dosud nezapojeným a ukaž-
te jim, že mohou být ve farnosti užiteční. 
 
Farníkům vzkazujeme: 
n Setkávejme se i mimo liturgii. 
n Komunikujme mezi sebou, sdílejme se, 
podporujme se a respektujme odlišné ná-
zory. 
n V rodinách se společně modleme a 
vzdělávejme ve víře. Z dobrých rodin se 
rodí i dobrá společenství. 
n Zapojte své děti do života farnosti 
(schola, ministranti, farní tábory…) 
n Nevyhazujte malé děti z kostela kvůli 
malichernostem. Jsou budoucností církve. 
n Dejte mladým lidem zakusit, že mají me-
zi vámi své místo. 
n Nebojte se nových podnětů, které mladí 
lidé přinášejí. 
n Děkujeme za modlitbu, důvěru, zázemí a 
vytváření farního společenství. 
Celé znění dokumentu najdete na strán-
kách mládeže naší diecéze  
http://ado.cz/mladez/.  n 

Jan Žalčík 

3. Arcidiecézní fórum mládeže 

Futsalový turnaj pro ministranty 

http://ado.cz/mladez/
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O bčanské sdružení Omega Kyjov vás 
zve na IV. dopletnou 7. května 2011 

do restaurace Pegas, zahájení v 9.30 hod. 
Objednaly jsme dvě místa. Kdo by chtěl 
jet, může se přihlásit v knihovně. Z dopisu 
vyjímáme jejich rekapitulaci za rok 2010: 
 
1) Na 18 adres leprosálií v Africe, Indii a 
Nepálu bylo odesláno 69 balíků s obvazy 
2) Celková váha balíků byla 904 kg. 
3) V balíku bylo průměrně 320 ks obvazů, 
celkem za rok 2010 - 22.080 ks. 
4) Poštovné činilo 100.805,-Kč. 
5) Bylo spotřebováno 810 kg bavlněné 
příze a za ni zaplaceno 66.739,-Kč. 

Na poštovné nejvíce přispěla Arci-
diecézní charita Olomouc, Diecézní charity 
Brno, Hradec králové a Ostrava. Na nákup 
příze přispěl Jihomoravský, Olomoucký a 
Zlínský kraj a Město Kyjov. 

Z naší farnosti si dne 24. 2. odvezl p. 
Výleta 60 ks obvazů a dovezl 7 velkých 
klubek bavlny. Za přízi jsme zaplatily 500 Kč 
a na dopravu jsme mu přispěly 100,- Kč. 

Panna Maria v Medžugorii nabádá celý 
svět: "Modlete se, moje děti, modlete se 
bez ustání za tento rozbouřený svět bez 
naděje, tak, abyste se staly svědky míru 
pro všechny." I my se za vás všechny, milé 
pletařky a dobrodinci, modlíme a děkujeme 
vám za nepolevující práci pro druhé. n 

M. Knapková a M. Šmiková 

Pleteme pro malomocné - rekapitulace za rok 2010 

Misijní koláč v Otrokovicích 

P řed čtrnácti dny jsme v naší farnosti 
oslavili radostnou neděli tradičně misij-

ně. Je krásné, jak to ta Papežská misijní 
díla mají dobře vymyšlené – když radost, 
tak pořádnou.  

Kdyby se totiž zorganizovala klasická 
sbírka, bylo by té radosti jen trochu: 
„Přispěju, aby měli chudí radost.“ Ale když 
se prodávají misijní koláčky, radosti je 
spousta. Třeba hned v pátek při upeče-
ní každého plechu, z dobrých nápadů, 
milého společenství a ochoty všech, kdo 
se pečení zúčastnili.  

V neděli pak byla radost z toho, že jsou 
lidé štědří, že koláčky chutnají, že se do 
jednoho prodaly a že zbytek nemusíme 
chodit rozprodávat před Billu (jak někteří 
plánovali ).  

Radost máme z toho, že peníze pomů-
žou potřebným, a vy, kteří tento článek 
čtete, máte třeba radost i z toho, že se 
nám podařilo společně nasbírat celých 
8600 Kč. Děkujeme! n 

Anička Berková 

Ptáme se kněze 
Jak bylo naloženo s penězi  vybranými 
minulý rok v Postní almužně? 
 
Tento dotaz jsem tlumočil řediteli Charity 
Petru Kubalovi. Ten mi napsal: „Na zákla-
dě zpracování lístečků a dotazníků na 
spodním dílu schránky bylo doporučeno 
využít postní almužnu 2010 dle rozhodnu-
tí Charity. V tomto případě jsme pořídili 
kompenzační pomůcky pro lidi nemocné 
a postižené.“ 
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Cyrilometodějská doplňovačka s tajenkou 

V tajence je skryt citát z Markova evangelia (Mk 1:8). 
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Protože císař Metodějovi důvěřoval a dal mu na starost celé jedno 
knížectví, můžeme z toho usoudit, že to byli docela dobří přátelé. 
Když však Metoděj zjistil, že kvůli císařovým nařízením lidé trpí, do-
kázal se dobrovolně vzdát práce, kterou dělal rád, i přátelství 
s císařem. Také tobě se možná někdy stává, že tvůj dobrý kamarád 
nebo kamarádka dělá něco špatného. Třeba se směje slabšímu spolužá-
kovi. Co uděláš? Budeš jen tiše přihlížet, aby kamarádství mezi vámi 
náhodou neskončilo, nebo se zachováš čestně, jako svatý Metoděj a 
postavíš se proti zlu? 

Postavíš se proti zlu? 

Postní doplňovačka pro děti 

1. Co se drží na Popeleční středu?  2. Potok, za kterým se nacházela Getsemanská za-
hrada (Jan 18, 1)  3. Jak jinak se také nazývala Golgota?  4. Jeden z Ježíšových učední-
ků, syn Zebedeův (Mt 4, 21)  5. Učedník, který zradil Ježíše za třicet stříbrných  6. Kdo byl 
s Ježíšem na poušti?  7. Místo, kde bydlel Lazar, Marie a Marta (Jan 12, 1)  8. Věc, kte-
rou si Ježíš s sebou nesl na Golgotu 
TAJENKA: Čemu Ježíš odolával čtyřicet dní na poušti? ________________ 

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 Otro-
kovice, tel. 577 922 337. E-mail: obcasnik@volny.cz, http://www.farnost.otrokovice.cz 
Uzávěrka dalšího čísla: 5.6.2011. Vydání dalšího čísla: 19.6.2011.  

mailto:obcasnik@volny.cz
http://www.farnost.otrokovice.cz
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Kvíz pro dospělé - Kdo je kdo?  

A. Jan 

B. Šimon 

C. Jakub Větší 

D. Izrael 

E. Šavel 

F. Natanael 

G. Juda Iškariotský 

H. Matouš 

I. Jakub Menší 

1. Jákob 

2. apoštol Bartoloměj 

3. Levi 

4. apoštol Petr 

5. Jidáš Iškariotský 

6. evangelista Marek 

7. Jakub Alfeův 

8. apoštol Pavel 

9. Jakub Zebedeův 

Řešení: 1D, 2F, 3H, 4B, 5G, 6A, 7I, 8E, 9C 

Některé biblické postavy jsou známy pod dvěma jmény. Spojte čarou dva rámečky, které 
obsahují jména téhož člověka. Vždy musíte propojit číslovaný rámeček a rámeček 
s písmenem. 


