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 Farní občasník 
Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích  

  

 

Nový školní rok  
se svatými Cyrilem a Metodějem 

Z ačínáme další školní rok, který bude mimo jiné spoje-
ný se závěrem přípravy na výročí 1150 let od příchodu 

svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Tomu tématu budou 
letos věnovány také nedělní nálepky pro děti a dětské 
bohoslužby. Po prázdninách se znovu rozběhnou pravidel-
ná setkávání všech těch, kteří  nějakým způsobem vnáší 
život a rozmanitost do naší farnosti. Ti, kteří přijali zodpo-
vědnost za některou z takových aktivit, mají většinou své 
školní, pracovní nebo rodinné povinnosti a závazky. Přes-
to jsou ochotní nabídnout svůj čas a síly druhým a pomá-
hají tím vytvářet živé společenství víry.  Tak i tímto způso-
bem pomáháme k předávání onoho poselství, se kterým 
k nám přišli slovanští věrozvěsti. 

Kdo se takovým způsobem rozdává, pochopitelně také 
potřebuje čerpat síly a obnovovat své odhodlání a motiva-
ci. Všichni víme, že zvládat všechny všední povinnosti a 
ještě dělat dobrovolně něco navíc není žádná samozřej-
most. To chce také hodně trpělivosti a vytrvalosti. Pokud 
nám nejde jen o nějakou seberealizaci, ale snažíme se 
dělat něco pro druhé ve prospěch Božího království, neu-
mím si představit, že by to bylo možné bez pomoci Boží a 
síly Ducha svatého. 

Proto také přeji všem, kdo jsou ve farnosti zapojeni do 
jakékoliv služby, aby vždy nacházeli potřebný zdroj síly, 
kterým se pro nás stal sám Pán Ježíš. Zvláštním způso-
bem nám tento zdroj nabízí skrze svátost Eucharistie. 
V závěru přípravy na cyrilometodějské výročí jsme také 
zváni k obnově naší víry ve vztahu k této svátosti. S tímto 
tématem se tedy budeme nyní setkávat častěji. A bylo by 
moc dobře, kdyby se toto téma obnovy také více promítlo 
v programu jednotlivých skupin farnosti. Každý jednotlivý 
věřící takovému společnému úsilí může prospět tím, že 
sám bude chtít víc proniknout do života s Ježíšem skrze 
jeho dar Eucharistie. n 

o. Josef Zelinka 
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Pastorační a ekonomická rada farnosti 

 Ing. Vojtěch Čambala: Bydlí na Moravanském, pracuje jako vývojový 
pracovník v potravinářské firmě. Ve farnosti se podílí na organizaci probí-
hajících akcí (Živý betlém, Noc kostelů). Je členem městského zastupitel-
stva a zvoleným členem pastorační rady. 
 
 

 Josef Janík: Bydlí na Skalách, pracuje jako řidič, strojník. Ve farnosti 
vykonává lektorskou službu a několik let zajišťuje odvoz babiček z Baťo-
va na mši svatou. Je členem pastorační rady - zvolen. 
 
 
 

 Anna Janotová: Bydlí na Trávníkách, pracuje jako ekonom v místní 
Charitě sv.  Anežky a jako dobrovolník sváží nemohoucí farníky na mše 
svaté. Pro místní TOM 1419 vede účetnictví. Na vydávání FOMu se podí-
lí korekturami. Opakovaně je jmenována členem pastorační rady 
za  Charitu sv. Anežky. 
 
 

 Daniela Kořenková: Bydlí na Středu, pracuje jako import manažer ve 
firmě vyrábějící pracovní a trekovou obuv. Ve farnosti se zapojuje do 
rytmických mší, do akcí a práce s mládeží, pořizuje fotodokumentaci ak-
cí. Poslední dva roky organizovala Noc kostelů. Je členem pastorační 
rady (jmenována). 
 
 

 Zdeněk Kvasnica: Bydlí na Trávníkách, je v důchodu, dříve pracoval 
jako technik. Ve farnosti připravuje videopořady, zajišťuje fotodokumenta-
ci akcí, píše farní kroniku a organizuje turistické akce. Byl zvolen členem 
pastorační rady. 
 
 

 Jarmila Lacigová: Bydlí v Kvítkovicích a pracuje na Baťově v chemické 
laboratoři. V kvítkovické kapli sv. Anny se stará o úklid a májové pobož-
nosti, zpívá v chrámovém sboru. Je členkou pastorační rady 
(jmenována). 
 
 
 

 Ing. Pavel Ludvík: Bydlí na Baťově, pracuje jako lektor počítačových 
kurzů. Ve farnosti se stará o vydávání Farního občasníku a poslední dva 
roky organizoval Noc kostelů. Je členem pastorační rady (zvolen) a eko-
nomické rady (jmenován). 
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 Pavel Rafaja: Bydlí v centru Otrokovic, pracuje jako IT technik. Ve farnosti 
zajišťuje vydávání Farního občasníku a jako akolyta podává sv. přijímání. 
Řeší technické problémy, podílí se na organizaci kulturních a společen-
ských akcí a na fungování společenství manželů. Je členem pastorační 
rady - zvolen. 
 

 Marta Rafajová: Bydlí v centru Otrokovic, pracuje jako asistentka. Ve far-
nosti se podílí na organizaci kulturních a společenských akcí, na fungování 
společenství manželů, na kytarových mších, vypomáhá s přípravou pomů-
cek pro katechezi dětí. Je členkou pastorační rady - zvolena. 
 
 

 Marie Švehlíková: Bydlí na Újezdech, je v důchodu. Asi 15 let spolupracu-
je s paní Budínovou ve Hnutí křesťanů třetího věku pro naši farnost. Letos 
byla jmenována do pastorační rady farnosti. 
 
 
 

 Jan Žalčík: Bydlí na Středu, pracuje jako dělník ve výrobě plastů. Ve far-
nosti má na starosti službu ministrantů a také vede kluky v turistickém od-
díle. Je členem pastorační rady (jmenován farářem). 
 
 
 

 Ing. Jan Černošek: Bydlí na náměstí 3. května, pracuje jako ekonom v 
mezinárodní firmě. Je členem ekonomické rady již druhé volební období. 
 
 
 
 

 Jiří Lindner: Bydlí na Štěrkovišti, člen ekonomické rady - jmenován. Ve 
farnosti měl a má na starosti údržbu farních kostelů, v minulém období byl 
členem pastorační rady. 
 
 
 

 Ing. Josef Švehlík: Bydlí na Újezdech, je v důchodu, ale ještě do roku 
2011 pracoval ve stavebnictví jako projektant-stavitel-inženýr. 
V současnosti se zabývá přípravou předláždění terasy před kostelem a 
zastupováním farnosti při jednáních s projektanty, kteří realizují pozemkové 
úpravy související s budováním obchvatu. Byl jmenován do ekonomické 
rady farnosti. 

Citace ze stanov pastorační a ekonomické rady farnosti 
Pastorační rada farnosti je poradním a pracovním orgánem faráře. Spolupracuje s ním při 
vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících 
měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32).  
Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který mu pomáhá ve správě 
majetku faráře s péčí dobrého hospodáře. Jejím úkolem je napomáhat k tomu, aby maje-
tek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. 
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N edlouho před prázdninami jsme slavili 
slavnost Nejsvětější Trojice. K tomuto 

svátku se vztahuje i následující cestovatel-
ský příspěvek z Rakouska. 

Při svém květnovém cykloputování Ra-
kouskem jsem narazil na malé vyvýšenině 
nad řekou Traun ve městě Stadl-Paura na 
krásný a svým ojedinělým provedením 
zajímavý kostel, zasvěcený právě tajem-
ství Nejsvětější Trojice. 

Chrám byl vystavěný v letech 1714 - 
1717 Johanem Michaelem Prunnerem 
z Lince podle námětu opata Maximiliana 
Pagla. Umělecké vybavení bylo provedeno 
v letech 1718 - 1725. Podnětem ke stavbě 
byl mor roku 1713, kdy opat Pagl přislíbil 
vystavět chrám. Opat si přál, aby chrám 
Páně znázorňoval svým zařízením a vyba-
vením jednoho Trojjediného Boha. 

Kruh a jemu opsaný rovnostranný trojú-
helník jsou symbolem, skrze který vyjádřil 
stavitel již v půdorysu chrámu jeho grandi-
ózní ideu. Kruh jako symbol jednoho, ne-
konečného, věčného Boha a rovnostranný 
trojúhelník jako symbol Trojice. 

Zvláštní typ půdorysu, který skrze trojú-
helník a vepsaný kruh odráží Jednotu 
v Trojici a Trojici v Jednotě, umožnil sesta-
vit dohromady tři stejné chrámy v jednom 

k oslavě jednoho Boha, který vládne ve 
třech osobách.  

Uprostřed každého ramene trojúhelní-
ku zve jedna brána ke vstupu do chrámu. 
Z každé brány dospěje návštěvník vždy 
v prodloužené ose ke třem oltářům, které 
stojí v půlkruhové apsidě ve vrcholu půdo-
rysem daného trojúhelníku. Každému oltáři 
jsou přidruženy varhany na empoře nad 
vchodem, ke cti Boha Otce, Syna a svaté-
ho Ducha. 

Oltář Boha Otce 
má jako téma udá-
lost Stvoření a 
ctnost Víry. Oltář 
Boha Syna ukazuje 
Spasení a ctnost 
Naděje. Na oltáři 
svatého Ducha se 
představuje svato-
dušní zázrak a 
ctnost Láska. 
 
Pagl usiloval o 
stavbu v nejlepší 

kvalitě v architektuře a vybavení a realizo-
val tento cíl skrze angažmá prvotřídních 
umělců. n 
 

Zdeněk Kvasnica 

Kostel Nejsvětější Trojice ve městě Stadl-Paura 
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Musica da chiesa - rozhovor 

Jak jste se k historické hudbě dostali? 
My hrajeme na nástroje historické a to jsou 
nástroje většinou odvozené od nějakého 
základního nástroje. Takže když člověk 
umí na zobcovou flétnu, tak pak se rychle 
naučí na ty naše rohy, šalmaje, cornamu-
sy, platerspiely atd. Nebo kolega Tomáš, 
když umí na kytaru, 
tak se potom rychle 
naučí na brač, loutnu, 
teorbu. Jsou to ná-
stroje příbuzné. Musí 
se samozřejmě cvičit, 
takže když získáme 
nějaký nový nástroj, 
tak na něho chvíli 
hrajeme, skamarádí-
me se s ním a pak ho 
teprve zařadíme do 
programu.  
 
Co vám stará hudba přináší? 
Přináší nám především radost. Je to vlast-
ně modlitba vyjádřená pomocí tónů, pomo-
cí hudby, nástrojů a zpěvu. Je krásné hrát 
700, 600 let staré skladby, které ve svých 
textech řeší podobné věci, jaké musíme 
řešit my, lidé 21. století. Tyto skladby jsou 

vlastně to nejlepší, co nám zůstalo po na-
šich předcích. To průměrné a ošklivé se 
ztratilo a to dobré, výborné se zachovalo 
do dnešní doby. 
 
Má tato hudba co říct dnešnímu člově-
ku, zejména mladému? 
Řada skladeb je dokonce v češtině. Jsou 
to písně, které jsme nalezli v různých sta-
rých kancionálech a mají český text. Pak 
jsou samozřejmě písně v latině, člověk si 
musí dát práci to přeložit. Ale i když po-
sloucháte takovou skladbu a nevíte, o čem 
je, protože neumíte latinsky, tak z toho 
slyšíte, že to je hudba duchovní, že pojed-
nává o věcech přesažných, o Bohu, o vy-
koupení atd. Ono je to z té hudby slyšet. 
Nejmarkantnější to je, když přijdete do 
nějakého chrámu a tam se zpívá gregori-
ánský chorál. Nerozumíte třeba ani slovo, 
nebo jen sem tam nějaká slova, ale víte, 
že to je hudba, která pojednává o Bohu. A 
člověk je výrazovými prostředky chorálu 
jednoznačně přesvědčen, že to je duchov-
ní hudba a nemá o tom řádné pochyby. 
 
Posloucháte současnou populární hudbu? 
Velice si vybírám. Mám velice rád Jethro 

V  pátek 20. července 2012 proběhl v kostele sv. Vojtěcha koncert souboru Musica da 
chiesa, který hraje starou hudbu na různé historické nástroje. Soubor tvoří  P. Jaro-

slav Konečný a Tomáš Najbrt. Po koncertu, kterého se zúčastnilo asi 80 posluchačů, P. 
Jaroslav Konečný poskytl pro FOM následující rozhovor. 
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Tull, což už jsou skoro moji současníci, ale 
dodneška hrají a lidi je poslouchají. Napl-
ňují arény, ta hudba je nápaditá, vyvěrá z 
toho starého irského folklóru a je zpraco-
vána mistrovstvím těch hráčů, zvláště Iana 
Andersona. Z českých kapel poslouchám 
Buty. Líbí se mi jejich hudební nápady, 
mistrovské zpracování i texty, které se 
třeba vůbec nerýmují, nevycházejí ani ryt-
micky, ale je v nich mistrovství zkratky. 
 
Některé skladby těchto kapel také po-
jednávají o nadčasových věcech, které 
nás přesahují. Troufl byste si to označit 
za duchovní hudbu? 
Pokud k Bohu vede a někoho přivede, tak 
určitě. Ale pokud jste poslouchal některé 
naše skladby, které jsou z 15.-16. století, 
mohl jste v nich slyšet moderní rytmiku a 
zpracování. Nebojíme se synkop, velkých 
triol a všech těchto výrazových prostředků 
naší doby. Když se to dá spojit se starou 
hudbou, tak proč ne. 
 
Právě tou rytmikou se stará hudba vel-
mi podobá dnešní moderní hudbě. 
Jistě, když se zaposloucháte do nějaké 

skladby J. S. Bacha, do nějaké fugy, jak ty 
hlasy tam pádí, utíkají jeden přes druhý, 
tak to je úžasné napětí. Nemusí k tomu 
hrát bicí souprava a jsme fascinováni tím 
rytmem, který obsahují. 
 
Kolik nástrojů máte? 
Nevíme. Jen pro dnešní program jich mám 
já dvacet pět. Kdysi se nás lidi ptali, kolik 
jich máme. Tenkrát jsme si dali tu práci a 
spočítali je a měli jsme jich 64, ale dnes už 
je to číslo trochu někde jinde, možná na 
dvojnásobku. 
 
Jak je sháníte? 
Některé si necháme vyrobit. Dechové ná-
stroje nám vyrábí firma Číp a synové ze 
Zubří, hodně nám jich vyrábí p. Kašpařík 
mladší nebo saháme k nástrojům firmy 
Moeck z Německa. Dají se sehnat i v ba-
zarech, také na Aukru, a když nevím, kdo 
by nám nástroj vyrobil, tak si výrobce na-
jdeme na internetu. n 

Ptal se Pavel Ludvík 

Po koncertu si jeho účastníci mohli staré nástroje prohlédnout a vyzkoušet. 
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V e dnech 1. - 8. 7. 2012 jsme se zú-
častni l i  Manželských setkání 

v Kroměříži. Do areálu Arcibiskupského 
gymnázia (AG) se v neděli 1. 7. dopoledne 
sjelo 95 manželských párů z různých koutů 
republiky – Ostravy, Břeclavi, Brna, Mari-
ánských Lázní, Teplic… Mladí, staří 
(nejstarší účastník slavil 80 let), někteří je-
den rok a více let po svatbě, jiní přes 30 let 
od svatby, někteří s dětmi, jiní bez nich, no 
rozmanitost veliká. 

Jednotlivé rodiny byly ubytovány na po-
kojích internátu AG, program probíhal 
v místní aule, třídách a pokojích, stravová-
ní v místní jídelně, takže vše pod jednou 
střechou. Rodiny, které měly s sebou malé 
děti (nejmladší účastník měl pouhých 5 
týdnů) mohly své ratolesti během předná-
šek a programu ve skupinkách svěřit pečo-
vatelům – několik desítek mladých lidí od 
17 let, kteří zajišťovali program pro děti, 
aby manželé měli čas na sebe. 

Areál AG nás přivítal v prostředí 
„Autoškoly“ a to z toho důvodu, že 
s manželstvím je to prý jako s jízdou auto-
mobilem. Buď se o něj poctivě staráme a 
provádíme pravidelnou údržbu, nebo nás 
v nejméně očekávané chvíli nechá na ho-
ličkách. Aby byla naše jízda co nejbezpeč-
nější, musíme také dodržovat dopravní 
předpisy. Nejezdit ani příliš rychle, ani po-
malu, vyznat se v mapách a při zvýšené 
únavě si včas odpočinout, dříve než způ-
sobíme nějaký karambol. 

Po výborném obědě při vstupu na za-
hájení programu dostala každá z žen ma-
lou růžičku. Malá pozornost hned na začát-
ku! Ještě to samé odpoledne zazněla první 
z přednášek – Krize manželství. Ničitelé 

lásky. Všechny přednášky měly starší zku-
šené páry, které měly hodně co říci 
k tématu. Všechny zúčastněné páry se po 
každé z přednášek rozešly do předem da-
ných pracovních skupin po 3 – 4 párech. 
Skupiny byly celý týden stejné, byly to 
praktické „semináře“. Jeden z párů byl sta-
noven jako VPS – vedoucí pracovní skupi-
ny. Tyto páry se na vedení skupin připra-
vovaly celý rok předem – a to hlavně mod-
litbou. Témata přednášek byla: Krize man-
želství.  Nič i telé lásky. Priori ty 
v křesťanském manželství. Zdravé sebe-
vědomí. Odpuštění. Rozdíly mezi mužem 
a ženou. Základy komunikace. Vyjadřování 
pocitů. Naplňování potřeb manželů. Sexu-
alita. Pozornosti. 

Celý týden bylo k dispozici několik kně-
ží a psychologů. Každý den byla příležitost 
ke mši svaté. Každý večer byla možnost 
poprosit buď jednotlivě nebo jako manžel-
ský pár o modlitbu některý z vedoucích 
manželských párů. Celý týden doprovázela 
mše sv. a chvály před přednáškami výbor-
ná kapela. 

Středeční odpoledne bylo volné, každý 
z párů, každá z rodin si mohla udělat svůj 
program. Například navštívit zámek, Pod-
zámeckou nebo Květnou zahradu, Arcibis-
kupské vinné sklepy, koupaliště, zajít na 
zmrzlinu, na výlet, nebo odpočívat, spát… 
Večer následoval zábavný program. Ve 
dvoře AG probíhaly hry a soutěže pro děti i 
rodiče. Po uložení dětí program pokračoval 
společnými country a židovskými tanci. Po-
té se střídala rodinná kapela jedné z rodin 
hrající lidovky s moderní technikou hrající 
moderní populární písně všeho druhu. 
Tančilo se a tančilo dlouho do noci. 
K občerstvení zde bylo pivo a klobásky. 
Byla zde úžasná přátelská atmosféra. 

Jedním z nejkrásnějších zážitků byla 
závěrečná MATURITA v sobotu odpoled-
ne. Každý z párů byl „vypuštěn“ do Podzá-
mecké zahrady. Zde se na různých mís-

Manželská setkání v Kroměříži  

Chcete zlepšit své manželství? Nebo 
prožíváte krizi a nevíte, jak dál? 

To jsou důvody, proč mnohá manžel-
ství navštěvují Manželská setkání. 
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tech plnily nejrůznější praktické i komuni-
kační úkoly shrnující celý týden. Jednou 
z hodnocených věcí byla i délka času strá-
veného společně v zahradě. Pár, který 
společně vydržel nejdelší dobu 
v Podzámecké zahradě (vítězný pár 5,5 
hod), vyhrál! Na závěr každý pár přišel 
před maturitní komisi – kněze, se kterým si 
krátce popovídal o tom, co je zde přivedlo, 
co si odtud odváží apod.  

Následovala večerní slavnostní mše 
svatá s obnovou manželských slibů. Každá 
z žen držela krásnou kytku – po dopolední 
přednášce a pozornostech se muži chopili 
příležitosti a koupili, jiní natrhali, své ženě 
„svatební“ kytici. Slavnostní oblečení, krás-
né pukéty, krásná slavnostní mše, moc 
krásná atmosféra! 

V neděli po dopoledním programu pl-
ném svědectví a kulturních vsuvek a po 
výborném obědě se všichni rozjeli domů 
žít to, co zde načerpali. 

My jsme strašně moc rádi, že jsme se 
Manželských setkání zúčastnili! Dalo nám 
to opravdu mnoho! Naučili jsme se mnoho 
věcí důležitých pro manželství, velmi nás 
to povzbudilo, získali jsme nové přátele a 
velmi cennou zkušenost, že v těžkostech, 
které někdy máme, nejsme sami. Že jsou 
lidé, se kterými si můžeme vzájemně po-
máhat, sdílet se, podpírat, modlit se za se-

be. A to je obrovský dar! I když to není do-
volená, kde si člověk hlavně odpočine, ale 
spíš „pracuje“, můžeme jen doporučit! Ta 
„práce“ na manželství se určitě vyplatí! Dí-
ky Bohu za toto dílo manželských setkání! 
A díky všem, kteří jej organizují a věnují 
mu svůj čas a sílu. n 

Jana a Tomáš Kvapilíkovi 

Kurzy manželských setkání v ČR: 
Hranice na Moravě, letos Velké Karlovice 
(pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči 
Ostrava) www.prorodiny.cz 
Kroměříž  
(pořádá YMCA Setkání) www.setkani.org 
Vysoké Mýto  
(pořádá Genea – sdružení pro rodinu) 
www.genea-spr.cz 
Litomyšl  
(pořádá Centrum pro rodinu Krupka) 
www.centrumprorodinu.cz 
Čenkovice  
(pořádá Církev adventistů sedmého dne) 
www.ceskesdruzeni.cz 
Liberec  
(pořádá YMCA Živá rodina) 
www.zr.ymca.cz 
Manželská setkání seniorů v Janských 
Lázních (www.dcshk.cz) a na Svatém 
Hostýně (www.prorodiny.cz) 

50 dnů dovolené navíc 
J ste smutní, že doba dovolené uběhla? 

Nevadí! Křesťan má totiž více než 50 
dnů dovolené navíc. Dovolené, v níž ne-
musí popojíždět přeplněnou dálnicí, nemu-
sí se honit od jedné pamětihodnosti ke 
druhé, nehledá volná místa na pláži, ne-
převléká propocená trička. Naopak: v klidu 
si oblékne sváteční oděv, obuje vyleštěné 
boty a jde nakrmit duši. Ani tělo nepřijde 
přitom o své. V troubě se peče kachýnka 
ke svátečnímu obědu, obědu bez chvatu, v 
pohodě rodiny. Už jste jistě přišli na to, co 
myslím: křesťanské neděle.  

Vrcholem je pobyt ve vznosné lodi kos-
tela, kde oči upoutají obrazy a sochy, sluch 
zase tóny varhan a zpěvy, nos ucítí vůni 

květinové výzdoby a někdy i kadidla. Člo-
věk osvobozený od mobilu, internetu, tele-
vize, tranzistoru, faxu i od hluku slov. Ko-
lem sebe má společenství lidí, stejně jako 
on hledajících a nalézajících, žádný kolek-
tiv náhodně nakupených jedinců.  

Není to pouhá rekreace tělesných sil. 
Ta může přijít odpoledne při cestě krajinou 
nebo lesem, kde člověk, už sám, zúročí, 
co dopoledne slyšel a v klidu přírody objeví 
své nitro. Večer doplní den četbou, na 
kterou v čase dovolené neměl klid. I dobrý 
časopis, třeba „Universum“, posune o stu-
pínek dál v nalézání. A tak se nám vždy 
otevírají rozlehlé horizonty jiného druhu 
než o dovolené. My křesťané toho máme 
hodně navíc… n 

P. Jan Rybář, SJ 

http://www.prorodiny.cz
http://www.setkani.org
http://www.genea-spr.cz
http://www.centrumprorodinu.cz
http://www.ceskesdruzeni.cz
http://www.zr.ymca.cz
http://www.dcshk.cz
http://www.prorodiny.cz
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Farní zprávy 

Vyučování náboženství ve školním roce 2012/2013 
Tř. Den Hodina Místo Vyučující 
1. úterý 14:00 – 14:55 suterén kostela M. Čechová 
2. čtvrtek 15:00 – 15:45 učebna - fara N. Fraisová 
3. čtvrtek 16:00 – 17:00 suterén kostela o. J. Zelinka 
4. středa 14:45 – 15:45 suterén kostela D. Plšková 
5. úterý 14:00 – 14:45 suterén kostela D. Plšková 
6. středa 16:00 – 16:45 učebna - fara D. Plšková 

7.– 8. pondělí 16:00 – 16:45 učebna - fara O. J. Zelinka 

9. úterý 16:00 – 16:45 učebna - fara N. Fraisová 
Tento rozvrh lze z nutných důvodů ještě upravit, pokud bude takový požadavek nahlášen 
do 10. září. Učebna je v prvním poschodí nové části fary. Příchod od bočního vchodu do 
kostela, průchodem k faře. Suterén je pod kostelem, vchod vedle farní garáže kovovou 
brankou. Začínáme v týdnu od pondělí 17. září 2012. n 

Křty, sňatky a pohřby za poslední období 
Křty: Johana Novák (Irsko), Petr Bohumír Lieskovský, Michael Malik Gloeb (USA), On-
dřej Ignác Norek, Filip Rotari, Hana Fabriková 
Svatby: Ladislav Habina a Alena Karkošková 
Poslední rozloučení: Jaroslav Janota, Miroslav Šalomoun, Anna Kavalcová, Jaroslav 
Šiška, Ladislav Buršík, Marie Burková 

V  sobotu 15. září se koná tradiční děka-
nátní pouť za posvěcení rodin a nová 

duchovní povolání. Tentokrát se vypraví-
me na Svatý Hostýn, a to díky 100. výročí 
korunovace Panny Marie Svatohostýnské. 
V bazilice proběhne obvyklý program: 

v 15  hod. modlitba sv. růžence, v 16 hod. 
adorace, v 17 hod. mše sv. Zvány jsou 
zvláště rodiny s dětmi. Pro děti je v plánu 
alternativní program od 15 do 16 hod., 
přiměřený jejich věku. n 

Děkanátní pouť na Svatý Hostýn 

V  pátek 21. září bude zahájena druhá 
část přípravy na biřmování. Setkání se 

koná po mši svaté v 19:30 hod. v suterénu 
kostela. Tohoto setkání se zúčastní také 
kmotři biřmovanců, aby se dověděli, jaká 
je v rámci přípravy jejich role. Během pro-
gramu budou biřmovanci rozděleni do sku-
pinek a seznámeni s vedoucími, kteří práci 

skupinek během celého roku povedou. 
Setkání budou bývat vždy 2. a 4. pátek 
v měsíci. Na úvod proběhne v suterénu 
katecheze na určité téma, se kterým pak 
budou biřmovanci ve skupinkách pracovat. 
Pokud se budou chtít katechezí v suterénu 
zúčastnit další zájemci, jsou zváni. n 

Příprava na biřmování pokračuje 



10 

  

V  létě se dvakrát sešla ekonomická 
rada farnosti. Zabývala se přípravou 

kupních a nájemních smluv, které bude 
nutno uzavřít při dělení nebo prodeji far-
ních pozemků, které leží na území budo-
vaného silničního obchvatu. U jednoho 
pozemku se podařilo najít současného 

uživatele a s ním byla uzavřena nájemní 
smlouva. Dále projednávala postup příprav 
na novou dlažbu u kostela. Z řad farníků 
stavařů a pozvaných odborníků bude se-
stavena skupina, která posoudí dodané 
nabídky. n 

 

Z letních jednání ekonomické rady  

Poděkování pracovníků 
Terénního programu  
Samaritán 
 

Aktuálně z porady pastorační rady ze dne 7. 8. 2012 
n  Petr Věrný prezentoval svou diplomovou 
práci o stavbě kostela sv. Vojtěcha a dří-
vějších pokusech postavit nový kostel se 
záměrem vydat ji jako publikaci A5. Bylo 
rozhodnuto, že členové PR nejprve dosta-
nou možnost se s jeho prací podrobněji 
seznámit a na příštím jednání se rada do-
hodne na oficiálním stanovisku, jak vydání 
podpořit. 
n  Lenka Baroňová předvedla grafické ná-
vrhy nové podoby FOMu, které vytvářeli 
studenti na UTB Zlín. Členové PR se 
s návrhy seznámili. Bude vytvořena malá 
pracovní skupina, která zkusí vybrat vhod-
né návrhy. Bude však potřeba zkvalitnit 
tisk. 
n  O. Josef seznámil PR s 4 návrhy soch 
do kostela. Do užšího výběru se dostaly 
návrhy řezbářů Hladkého a Matyáše. Před 
dalším rozhodování budou zajištěny fotky 
jiných realizovaných soch obou sochařů. 
n  Z důvodu přípravy na biřmování bude 
v následujícím školním roce omezen pro-
voz Nealkobaru pouze na 3. pátek 
v měsíci, ale bude snaha do něho připravit 
bohatší program. 
n  PR se zabývala chováním bezdomovců 
u kostela. Na prostor před kostelem se 
vztahuje vyhláška města o konzumaci al-
koholu na veřejných prostranstvích, takže 

eventuální potíže lze řešit s Městskou poli-
cií. Technické služby přislíbily na podzim 
osadit prostor u zadního výklenku kostela 
jinak, aby do něho bylo více vidět. 
n  Děkanátní pouť na Sv. Hostýn proběhne 
v sobotu 15.9.2012. Proběhne zde i víken-
dovka vedoucích, plánovaná na tento den. 
Jednalo se o zajištění adorace, kterou má 
letos naše farnost na starosti. 
n  Jednalo se, kdy udělat slavnostní mši 
svatou na svátek sv. Michaela. Byl navr-
žen čas 8 hod ráno. 
n  V neděli 2. září je v plánu pouť otroko-
vických rodin ke sv. Antonínkovi na Blat-
nické hoře. 

Pracovníci Terénního programu Samaritán 
(TPS) velmi děkují p. Večeřovi za poskyt-
nutí lednice uživatelce TPS. Tato lednice 
přispěje nemalým dílem ke zkvalitnění 
života paní, která lednici dostala.  
Srdečné díky. 

Z jednání pastorační a ekonomické rady 
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P astorační rada byla v červnu sezná-
mena s nabídkou uspořádat v naší 

farnosti seminář obnovy v Duchu svatém. 
Po projednání některých dotazů a okolnos-
tí rada souhlasila. Tuto nabídku zprostřed-
kovala paní Pavla Nesrstová, vedoucí 
Charitní pečovatelské služby Otrokovice. 
Proto jsem ji požádal, aby o semináři na-
psala také do farního občasníku.  
Při té příležitosti vyprošuji pořadatelům i 
účastníkům Boží požehnání. 

o. Josef Zelinka 
 

V  měsíci září bude v prostorách fary 
v Otrokovicích zahájen seminář 

„Obnova v Duchu svatém“. Tento seminář 
je otevřený pro zájemce usilující o prohlou-
bení duchovního života. Měl by být nástro-
jem k hlubšímu křesťanskému životu ze 
síly Ducha svatého, jako pomoc pro nové 
uchopení a nesení kříže skrze obnovený 
vztah k ukřižovanému a vzkříšenému Pánu. 
Seminář bude probíhat každý čtvrtek od 
19:30 hod., v lichém týdnu pro nově přícho-
zí a v sudém týdnu bude seminář navazující 
pro ty jednotlivce, kteří již prošli prvním blo-

kem přednášek. Vedení semináře a struktu-
ru přednášek zajišťuje paní Marie Matušů 
s pastýřskou podporou duchovního správce 
naší farnosti otce Josefa Zelinky. 

Tento seminář bude soustředěný do 
průběhu školního roku, tzn. potrvá 10 mě-
síců. Program je určen k propojení běžné-
ho všedního dne a duchovního života. 
Tomu má posloužit vytvoření atmosféry 
modlitební skupiny. V modlitební skupině 
se na konci semináře projevují nové dary a 
milosti, aby lidé tímto způsobem mohli 
poznat: „Ano, Bůh je mezi námi, Duch sva-
tý je v nás". "Ti kdo se dají vést Duchem 
Božím, jsou děti Boží" (Římanům 8, 14) 

Pořadatelé se dohodli, že není třeba se 
na seminář předem připravovat. Zájemci o 
seminář pro pokročilé se dostaví na úvodní 
setkání ve čtvrtek 6. září v 19:30 hod. do 
učebny náboženství na faře. Pro zájemce 
z řad začátečníků bude úvodní setkání o 
týden později ve čtvrtek 13. září. Čas a 
místo je stejné. Dotazy ohledně podrob-
ností je možno směřovat na otce Josefa 
Zelinku na tel. čísle 731 621 127. n 

Pavla Nesrstová 

Seminář „Obnova v Duchu svatém“ 

Celostátního setkání ve Žďáru nad Sázavou se ve dnech 14. - 19. srpna 
zúčastnila dvacítka mladých lidí z naší farnosti. Prožili zde krásné chvíle 
ve společenství bezmála šesti tisíc vrstevníků z celé republiky doprová-
zených svými biskupy a kněžími. Celé setkání provázelo moto "Ovocem 
Ducha je láska, radost a pokoj..." (Gal 5, 22) Úžasná atmosféra vypoví-
dala o tom, že si mladí tento vynikající duchovní kompot vychutnávali 
opravdu naplno. O své zážitky se s vámi podělí v příštím čísle. 
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Letní tábor dětí - M*A*S*H 

D ostavte se, prosím, dne 15. 7. v 13:30 
hod. k nastoupení k výjimečnému 

vojenskému cvičení!, stálo na povolávacím 
rozkazu, který obdrželi naši kluci a holky.  
K nástupu se dostavilo úctyhodných 37 
dětí z řad našich oddílů TOM a naše letní 
dobrodružství mohlo začít. 

Cvičení probíhalo na naší „vojenské 
základně“ v Bánově. Po příjezdu do tábora 
jsme se rozdělili na 5 skupinek, které tvoři-
ly jednotlivé roty. Během 14 dní našeho 
pobytu jsme zažili mnohá dobrodružství – 
pronásledovali nepřátele, chytali zloděje 
léků, zachraňovali raněné a přenášeli je na 
vlastnoručně vyrobených nosítkách. Bláz-
nivému generálu McArthurovi jsme skládali 
oslavné básně, taky jsme se vydali na sku-
pinkový výlet, při kterém jsme se museli 
ukrývat před civilisty, luštili jsme všelijaké 
tajné zprávy, prožili vojenskou olympiádu a 
spousty jiných věcí. Jednotliví vojáci pak 
mohli pro sebe za získané body získávat 
také vyšší hodnosti. Povyšovalo se vždy 
na večerním nástupu, ale výjimečně se 
našli i takoví, kteří byli za své přečiny de-
gradováni. 

Taky mezi nás zavítal náš vojenský 
kaplan - otec Josef, který si pro nás připra-

vil zajímavý program, takže došlo nejen na 
výcvik tělesný, ale i na ten duchovní. 

Užili jsme si i nějaké ty mimovojenské 
radovánky, např. jsme pořádali tržiště. To 
děti dostaly za úkol vytvořit si výrobky a ty 
pak měli nabízet vedoucím na trhu. Musím 
říct, že jak děcka, tak vedoucí si to náležitě 
užili. Také jsme si vyzkoušeli, jak vojáci na 
základně prožívají Vánoce. Ozdobili jsme 
si stromeček, vytvořili dárečky, pošmákli 
jsme si na štědrovečerní večeři, dokonce 
nás navštívil pravý nefalšovaný Santa 
Klaus na saních a nechyběla ani půlnoční. 

Čas plynul jako voda a blížil se návrat 
do civilu. Za těch 14 dní našeho pobytu na 
základně vládla bezvadná atmosféra, tak-
že se nikomu ani nechtělo domů. Myslím, 
že ještě dlouho bude na co vzpomínat. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se o letošní tábor zasloužili – všem, 
kdo pomáhali tábor postavit,  vedoucím za 
přípravu programu, kuchařkám a kuchaři 
za starost o naše žaludky, řidičům a asis-
tentům za jejich pomoc. A také všem ostat-
ním, kdo na nás po celou dobu mysleli a 
podporovali nás. n 

Jan Žalčík  

Jaký byl letošní tábor dětí a mládeže v Bánově 
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Vařit na táboře pro nás byl velký zážitek 

S  manželem celý život pracujeme 
v gastronomii, jsme zvyklí na nejmo-

dernější vybavení a poslední výkřiky ku-
chyňské techniky, jsme zvyklí na jistý způ-
sob podávání jednotlivých chodů i na jejich 
konzumaci. A i přesto jsem chtěla dlou-
hých 14 let jet vařit dětem na letní stanový 
tábor. Dcera mi to však „zakazovala“. Vždy 
to komentovala slovy: „Buď já pojedu na 
tábor, nebo ty pojedeš vařit. Oboje nepů-
jde.“ Až před svým patnáctým táborem 
povolila, asi stárne nebo co. Moje nadšení 
bylo velké, ovšem ještě nadšenější byl 
manžel. Do víru táborových příprav jsme 
se pustili skoro okamžitě. Těsně před tábo-
rem byl pokojíček téměř celý zaskládaný 
věcmi potřebnými k vaření. 

Mé nadšení a optimismus mě však 
opustily v momentě, kdy jsme vstoupili do 
táborové kuchyně. Dcera mě připravovala 
na všechno, ale vidět to v reálu je něco 
jiného. Musela jsem se nejprve zhluboka 
nadechnout a potom teprve začít fungovat. 
Po podrobné téměř hodinové prohlídce 
kuchyně už jsem měla z našeho táborové-
ho účinkování lepší pocit. A když jsem 
viděla, že děti vracejí misky od svačiny 
prakticky „čisté“ a ještě se dotazovaly, zda 
si mohou přidat, byla jsem už jistá, že to 
zvládneme. 

Po celý zbytek týdne jsem měla radost 

z toho, jak dětem 
chutná. To se potom 
vaří jedna radost. A 
už je vám jedno, že 
stojíte u kamen a 
smažíte 70 kuřecích 
řízků, 120 palačinek 
nebo krájíte 20 
štrůdlů na svačinu. 
Děti jedly všechno a 
vždycky. Občas jsme si museli vyžádat i 
pomoc vedoucích, protože jsme prostě 
nestíhali mazat rohlíky. 

Z týdne stráveného na táboře jsme byli 
nadšeni. Konečně jsme na vlastní oči vidě-
li, jak to na táboře chodí, poznali jsme no-
vé lidi a hlavně se přesvědčili, že se nemá 
dávat na první dojem. Na některé z dětí 
budeme hodně dlouho vzpomínat, neboť 
nám utkvěly v paměti. Ať už svou přezdív-
kou, svým chováním, ochotou nebo jen 
různými vtípky či neustálým nakukováním 
do kuchyňského okýnka. 

Vařit na táboře pro nás byl velký záži-
tek. A mnohdy to bylo lepší než se starat o 
hotelové hosty. Děti totiž umí aspoň podě-
kovat a jsou vděčné za cokoliv. A naše 
poděkování patří Míši Kocháňové, bez 
které by to nešlo. Byla dobrou pomocnicí a 
kamarádkou. Děkujeme. n 

Jana Lišková 

C hci tímto vyjádřit velké díky všem dob-
rovolníkům, kteří se jakýmkoli způso-

bem podíleli na organizaci letního turistické-
ho tábora pro děti z naší farnosti v Bánově.  

Dík patří všem, kdo stavěli a bourali 
tábor, zajišťovali dopravu nebo jinak přispěli 
ke zdárnému průběhu celé akce. 

Dále také těm, kteří po celou dobu sytili 
táborníky dobrým jídlem (Magda Honzíko-
vá, Danča Kořenková, manželé Liškovi a 

Míša Kocháňová). A v neposlední řadě je 
třeba poděkovat Tomovi Čambalovi a Moni-
ce Honzíkové za doprovázení jednoho z 
táborníků. 

Všichni víme, že dobrovolníci nejsou 
placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale 
proto, že jsou k nezaplacení… Jsme rádi, 
že takoví lidé jsou i u nás v Otrokovicích – 
DÍKY!  n 

Jana Ludvíková 

Nejsou placeni, ale jsou k nezaplacení 
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Letní tábor TOM ve fotografiích 
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Ve slepé mapce jsou křížkem vyznačena 
známá poutní místa v naší zemi. Dopište 
ke každému křížku písmeno označující 
jednotlivé poutní místo.  
Navštívili jste s rodiči některé z nich? Co o 
těchto poutních místech víš? 
A - Blatnice pod sv. Antonínkem (u Veselí 
n. M.) 
B - Bohosudov (u Teplic) 

C - Klokoty (u Tábora) 
D - Koclířov 
E - Slavkovice (u Nového Města n. M.) 
F - Stará Boleslav 
G - Sv. Hostýn 
H - Svatá Hora (u Příbrami) 
I - Svatý Kopeček 
J - Velehrad 
K - Zlaté Hory (u Opavy) 

Kvíz pro děti - poutní místa v ČR 

Řešení kvízu Vtipy pro děti 
n  Tati, smím si číst, než usnu? Dobrá, ale ani o minu-
tu déle. 
n  Ve škole: Dva sloni zbořili plot. Jaký je to čas? Čas 
vyměnit plot. 
n  Řekl jsi doma, žes dostal pětku z matematiky?“ ptá 
se učitel Pepíčka. „Řekl.“ „A co rodiče? Co říkali?“ 
„Nic, nebyli zrovna doma.“ 
n  Ze školního rozhlasu se ozvalo: „Pozor, pozor! Jed-
na, dva, tři, čtyři, pět. Ve kterých třídách toto hlášení 
neslyší, ať to přijdou nahlásit do ředitelny.“ 

mailto:obcasnik@volny.cz
http://www.farnost.otrokovice.cz
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ADAM, ALBA, 
ANNA, BASA, 
BASILIKA, BICÍ, 
BOŽÍ, ČINEL, DÁRCE, DĚTI, 
DUDY, HARMONIE, 
HEBRON, HOSPODIN, IS-
LÁM, JABLKO, KALENDÁŘ, KA-
PESNÍK, KAPITOLA, KAPLAN, 
KAVÁRNA, KONEC, KORUNA, 
KRYPTA, KVĚTINA, KYRIE, LAMPA, LEDVINY, 
MADONA, MAPA, MLHA, MRAK, MRHOLENÍ, 

Osmisměrka pro starší a dospělé 
Čínský filozof Konfucius: „Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je ....“ 

OBRAZ, ODĚV, 
OKNO, OPATR-
NÝ, OPERA, OR-

NÁT, PILA, PLANINA, PO-
ČÍTAČ, POLŠTÁŘ, POMA-

LÝ, PŘÍSLIB, RAKEV, ROU-
HAT, RÝMA, SAUL, SNÍDANĚ, 

SPOJENÍ, TLAK, TRAŤ, TVÁŘ, TVOR, 
UMÝT, ÚZKÝ, VANA, VÁZA, VCHOD, 

VIDLE, VIOLA, VNOUČE, VNUK, VODA, 
ZLATO, ZNÁMKA 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pro zasmání 
n  V pokoji sedí benediktin, dominikán, 
františkán a jezuita. Najednou zhasne 
světlo. Benediktin se bez rozpaků dál mod-
lí breviář, protože ho umí nazpaměť. Domi-
nikán referuje o podstatě světla a temnoty. 
Františkán chválí Boha, který člověku dává 
také shovívavě zahalující sestřičku tmu. A 
jezuita jde ven a vymění pojistky...  
 

 
n  Františkán, dominikán a jezuita se přeli, 
který řeholní řád je nejlepší. Ohnivé debaty 
nebraly konce, rozhodli se tedy řeholníci 
napsat Duchu svatému, aby jejich spor 
rozsoudil. Brzy dostali z nebe dopis násle-
dujícího znění: "Milí přátelé, zanechte své-
ho sporu! Je zcela zbytečný. Vždyť všech-
ny řeholní řády si jsou přece rovni. Váš 
Duch svatý SJ" 


