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Předávejme dar Vánoc našemu okolí

Moje nejmilejší procházky přírodou patří podzimu, kdy
se všude rozprostírá překrásná scenérie tohoto roč-

ního období. Třpytivá pokrývka je přírodou obdarována
různorodostí barev, tvarů a zvuků, které spolu souzní
v dokonalé harmonii. V návaznosti na tuto uklidňující at-
mosféru šumění lesa a šustění listí přemýšlím o blížících
se Vánocích, o jejich prožívání a jejich smyslu.

Jako dítě jsem měl Vánoce spojené s volnými dny bez
školy, s nazdobeným vánočním stromečkem, pod kterým
jsem toužebně očekával vysněné dárky. Až v pozdějších
letech mi jeden můj zážitek pomohl více pochopit pravý
smysl těchto svátků. V té době jsem byl po vážném úrazu
hospitalizován v nemocnici v prostorách bývalého klášte-
ra. Každodenní napjatá atmosféra plná bolesti, strachu a
odevzdanosti doléhala zde na nás na všechny.

Po několika dnech nám sem na lůžkové oddělení při-
vezli nového pacienta. Tento pán přes svou bolest dokázal
hýřit nepřeberným optimismem. Vyprávěl spoustu vese-
lých historek, při kterých jsme my všichni kolem zapomněli
na naše trápení a bouřlivým smíchem naplňovali celé od-
dělení. Tímto okamžikem náš lazaret ozářilo světlo. Strach
a úzkost vystřídal klid a uvolnění, kterým nás
v následujících nelehkých dnech obdarovával tento lidový
vypravěč.

A tak mě napadá srovnání. Před dvěma tisíci lety za-
zářila hvězda nad Betlémem, kdy se v chudých jesličkách
narodilo dítě, které přineslo světlo lásky, naděje a radosti
všem lidem dobré vůle. Dítě, které přišlo na tento svět
proto, aby nás zachránilo před neláskou, sobectvím a pý-
chou. Tento radostný dar Vánoc máme žít a předávat na-
šemu okolí v každodenním životě. Někdy k tomu stačí
opravdu málo. Povzbuzení, pomoc a odpuštění všem po-
třebným. Potom nejenom příroda, ale i my a lidé kolem
nás budou souznít v dokonalé harmonii. 

Milan Zicha
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Vánoce v naší farnosti

24. 12. 2013, úterý, Štědrý den
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 15:30 bohoslužba pro děti
Kvítkovice – kostel sv. Anny 22:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 24:00 mše svatá
25. 12. 2013, středa, Narození Páně
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 15:00 Živý betlém
26. 12. 2013, čtvrtek, sv. Štěpána
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá
27. 12. 2012, pátek, sv. Jana
Otrokovice – Senior C 14:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 17:00 vánoční koncert Illegal Consort
28. 12. 2013, sobota
Svatý Hostýn Výlet pořádá TOM
29. 12. 2013, neděle, sv. Rodiny
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 15:00 vánoční besídka
30. 12. 2013, pondělí
Otrokovice – charitní kaple 10:00 mše svatá
31. 12. 2013, pondělí, sv. Silvestra
Malenovický hrad 9:00 Silvestrovský pochod
Kvítkovice – kostel sv. Anny 16:00 mše svatá na závěr roku
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 23:00 mše svatá na závěr roku
1. 1. 2014, úterý, Matky Boží P. Marie
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá
5. 1. 2014, neděle
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 17:00 koncert Magna Mysteria a hosté - Rabussa
6. 1. 2014, pondělí, Zjevení Páně
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 18:00 mše svatá
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Příležitosti ke svátosti smíření před Vánocemi
Ve farním kostele:
neděle 22. 12. od 15 do 17 hod. za přítom-
nosti více zpovědníků
středa 18. 12, pátek 20. 12. a pondělí 23.
12. vždy hodinu před večerní bohoslužbou
Ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba je
ve všední dny od 18. 12. příležitost ke svá-
tosti smíření v 9 – 12, 14 – 17 hod.

Přístup k jesličkám
v kostele sv. Vojtěcha:

25.12. - 1.1. vždy od 14 do 18 hod.
Mimo to vždy před bohoslužbami a po nich.

Přání k Vánocům
a k Roku rodiny
Milí farníci.

Letošní vánoční svátky máme spoje-
né i s nedávno zahájeným Rokem rodiny.
Sám Boží Syn se stal součástí lidské rodi-
ny a tím nejlépe ukázal, jak nesmírně dů-
ležité je poslání dobré rodiny založené na
hezkých vztazích. Při té příležitosti Vám
chci popřát, aby i ta Vaše rodina mohla být
místem, kde Narozený Spasitel přináší své
požehnání, a vánoční čas aby tomu co
nejvíce přispěl. Současně chci moc podě-
kovat všem, kteří v uplynulém roce svým
dílem jakkoliv přispěli k tomu, aby se život
s Ježíšem mohl rozvíjet i v té naší velké
farní rodině. 

o. Josef Zelinka

Vánoční přání pastorační
a ekonomické rady
P řejeme vám pokojné a požehnané

Vánoce plné lásky, jež dokáže obe-
jmout svět, a dobrou vůli, potřebnou
k tomu, abychom všichni společně doká-
zali přijmout vánoční poselství.

S účastí myslíme v těchto dnech
zejména na vás - nemocné, osamocené a
trpící. Přestože dění v naší farnosti a její
přípravy na Vánoce pozorujete již pouze
zpovzdálí, ujišťujeme vás, že jste stále
našimi sestrami a bratry ve víře, a náš
vánoční pozdrav posíláme právě vám. 

Členové pastorační
a ekonomické rady farnosti

Vánoční bilancování redakce Farního občasníku
V letošním roce opět vyšlo 7 čísel Farního občasníku a 1 číslo speciální. Na vydání

všech čísel se podílelo množství lidí, kteří vymýšleli náměty, psali příspěvky, opravo-
vali je, fotografovali, kreslili, sestavovali osmisměrky a doplňovačky, sbírali vtipy pro za-
smání, zajišťovali tisk občasníku, jeho skládání a rozdávání. Chtěl bych všem upřímně
poděkovat za úsilí, které této práci věnovali. 

Pavel Ludvík

Vánoční koncerty
v kostele sv. Vojtěcha
27. 12. 2013 v 17:00: Illegal Consort -
vokální kvartet/kvintet - české a moravské
koledy od dob barokních až po současnost
5. 1. 2014 v 17:00: Magna Mysteria a je-
jich hosté, hudební uskupení RABUSSA,
které disponuje bohatým repertoárem slo-
ženým z písní lidových a písní renesanč-
ních z různých koutů Evropy. 

P o z v á n k a
na Živý betlém
Ve středu 25. 12. 2013 se
před kostelem sv. Vojtěcha
koná tradiční Živý betlém.
Akce začne v 15 hodin, Ježíška v jeslič-
kách přijdou pozdravit pastýři, muzikanti a
andělé, samozřejmostí bude přílet anděla
z kostelní věže. Přijďte všichni, občerstve-
ní zajištěno, jste srdečně zváni. 
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Na kus řeči s ředitelem Charity

Základním úkolem Charity je pomoc
potřebným lidem. Jak poznáte, kdo je
dneska potřebný?
Záleží na tom, o jakou skupinu lidí jde.
Musíme zkoumat jejich životní situace.
Když se jedná o seniory, tam je potřeba
rozlišit, zda je schopen se o sebe postarat,
nebo je opuštěný, nebo má už tak špatný
zdravotní stav, že nezvládá péči o sebe, a
tam pak nastupuje Pečovatelská služba:
pomáhá s hygienou, nákupem, dělá do-
hled nad podáním léků. Když už se o seni-
ora nemá kdo postarat, jde do Domova pro
seniory a tam má veškerou péči.

Jak zjišťujete potřebnost u dalších
skupin lidí?
Třeba u matek s dětmi určuje zpravidla
potřebnost sociální odbor a oddělení práv-
ní ochrany dětí. Ti zjišťují životní situaci
ženy a dají doporučení pro přijetí do naše-
ho Azylového domu. Sociální šetření dělají
i naše pracovnice a stanoví pak ženě i
určité cíle, kterých by měla za pobytu
v našem zařízení dosáhnout, protože ona
často nemá zaměstnání, byt, neví, na jaké
dávky má nárok, někdy se ani neumí po-
starat o chod domácnosti. Někdy doporučí
i větší kontakt s rodinou, jindy naopak ne –
to když je matka obětí domácího násilí.

A co lidé na ulici?
Když jsem sem nastupoval, měl jsem o
bezdomovcích určitou představu. Dnes už
vím, že je to jinak. Každý z nich má jinou
životní situaci, často se na ulici dostanou
ne vlastním přičiněním. Hospodářská situ-
ace tomu nahrává, přibývá zadlužených
rodin, exekucí, výsledkem je, že matka jde
do Azylového domu a otec na ulici nebo
do Samaritánu. V Samaritánu jsem např.

potkal svého učitele z vysoké školy. Ani
jemu, vzdělanému a inteligentnímu člově-
kovi, se to nevyhnulo.

Přibývá podle vás bezdomovců?
Otrokovice jsou významným dopravním
uzlem, a proto se může zdát, že bezdo-
movců je v nich více. Myslím ale, že je zde
o ně dobrá péče. Máme pro ně Azylový
dům, noclehárnu, sociální pracovníky, kteří
se o ně starají, v zimě jim slouží seďárna,
kde mohou přečkat mrazivou noc. Dohled
v seďárně dělají naši klienti z Azylového
domu a je to pro ně velká motivace. Jsou
ovšem bezdomovci, kteří chtějí zůstat na
ulici, vyhovuje jim jakási svoboda, nechtějí
dodržovat režim v našich zařízeních a
nechtějí pomoci.

Zmínil jste se o zvláštnosti našeho
města v oblasti bezdomovectví. V čem
je odlišná otrokovická Charita od jiných
Charit?
Hlavně v patronce - sv. Anežce. Hodně
Charit v okolí nemá žádného patrona,
v tom jsme jiní. Jsme také odlišní
v rozsahu činnosti. Máme široké spektrum
skupin, kterým se snažíme pomáhat: seni-
oři, bezdomovci, maminky s dětmi, samot-
né ženy, zadlužení lidé. A zvláštností je,
že pracujeme i na území Zlína, tedy
v oblasti, kde působí jiná Charita. Samo-
zřejmě po dohodě a ve spolupráci s ní.

Zřizovatelem Charity je arcibiskupství.
Jak se projevuje křesťanský charakter
Charity?
Všichni, kdo v Charitě pracujeme, se sna-
žíme zejména dodržovat kodex Charity
ČR, který vydala Arcidiecézní charita Olo-
mouc. Dále jsme přímo v naší Charitě se-

Ředitelem otrokovické Charity sv. Anežky je Ing. Peter Kubala. Letos je ve své funkci
již pátým rokem. Na začátku adventu jsme spolu besedovali a mluvili o současné

situaci Charity a svízelích, které její činnost provází, o dobrovolnictví, lidech bez domova
a samozřejmě o Vánocích.
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stavili Desatero pracovníka Charity a právě
v současné době ho probírám
s pracovníky našich zařízení. Máme také
vlastního pastoračního pracovníka, sledu-
jeme pastorační listy, které nám posílá
arcibiskupství. V provozu našich zařízení
se snažíme držet církevního kalendáře a
pro naše pracovníky i klienty připravujeme
také určitý duchovní program.

Určitě ale máte velkou skupinu
zaměstnanců, kteří jsou nevěřící. Jak
tyto zásady a zvláštnosti respektují?
Věřících zaměstnanců je u nás skutečně
menšina. Ve výběrovém řízení na různé
pozice se zájemců vždy ptám, zda budou
schopni dodržovat křesťanské principy a
zásady naší práce.

Stalo se vám někdy, že pracovník s tím
měl problém? Co jste pak dělali?
Zatím jsem se s touto problematikou nese-
tkal, určitě bych hledal nějaké řešení, které
by bylo ke spokojenosti jak zaměstnance,
tak Charity.

Charita by měla být součástí farnosti,
v níž působí. Jak se to projevuje u nás?
Máme charitní kapli, v níž v úterý bývají
mše, a ty jsou otevřené všem farníkům. Ti
skutečně na mše přicházejí a vytvářejí
s námi pěkné společenství. Cením si toho,
že tu na varhany hraje paní Kvasnicová a
že paní Budínová se o kapli stará. Jako
velký příklad spolupráce bych uvedl Tříkrá-
lovou sbírku, která má velkou podporu
farnosti, ale nejen té, i města. Také bych
připomněl účast farníků v Radě Charity.

Jenže právě ta se v poslední době moc
neschází.
Má to svou příčinu. Letos v létě měly být
nové stanovy Charity, které by nahradily
původní z roku 1993. Měly přinést řadu
novinek a nové rozdělení kompetencí.
Současně letos členům Rady skončily de-
krety. Chtěli jsme obměnu Rady spojit
s těmi novými stanovami, jenže stále
nejsou schváleny. A jsou i další různé pro-
blémy. Takže od nového roku bychom rádi

obnovili činnost staré Rady.

Prezident Arcidiecézní charity Olomouc
P. Bohumír Vitásek nedávno řekl, že
Charita prochází nejtěžším obdobím
své existence. V čem se to u vás
projevuje?
Je pravda, že potíže s financováním naší
činnosti jsou čím dál větší. Množství finan-
cí, které dostáváme, jde dolů. Třeba dota-
ce z MPSV klesají. Také kraj nám sníží
finance a řekne: zase to nějak uděláte!
Když ale chceme udržet stejnou kvalitu a
neomezovat služby, které jsou potřebné a
žádané, jak to máme dělat? A tak snižuje-
me náklady, ale třeba i osekáváme investi-
ce. Spousta našich klientů potřebuje polo-
hovací postele – na ty nejsou peníze, a tak
sháníme sponzory, zařizujeme granty.

Kde hledáte rezervy?
Největší položka v nákladech jsou pro nás
mzdy, tam se ale při jejich nízké úrovni
rezervy hledají těžko. Snažíme se jejich
výši aspoň držet, ale ne vždy se to podaří,
občas bývají odměny nebo nějaké jiné
benefity. Úspor dosahujeme např. společ-
ným nákupem energií - plynu, elektřiny.
Také u pojištění, kancelářského materiálu,
papíru do tiskáren se v elektronických auk-
cích dá dosáhnout nižší ceny.

Z jakých zdrojů je vůbec Charita
financována?
Finanční příspěvky dostáváme od městské
samosprávy, od kraje, pojišťoven, Minister-
stva práce a sociálních věcí. Určitým zdro-
jem jsou příspěvky od našich klientů, kteří
si některé služby musí hradit sami, a také
finanční dary. Rozhodně nás nefinancuje
arcibiskupství, jak si někteří myslí.

Už hodnou chvíli mluvíme jen a jen o
penězích. Není to ale trochu devalvace
původního poslání Charity, založeného
především na milosrdné lásce
k bližnímu?
Služba založená na takové myšlence se
bohužel v dnešní společnosti již těžko na-
plňuje. Pokud chceme působit a vykonávat
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naši činnost, musíme se řídit zákonem o
sociálních službách z roku 2006. Ten pří-
mo nařizuje, co všechno se musí v rámci
poskytované služby provést a za jakou
cenu. Některé služby můžeme poskytovat
zdarma, ale jsou také služby, kde musíme
od klientů vyžadovat úhradu. A maximální
výše té úhrady je v zákoně uvedena. Při
jednáních o dotacích se nás pak ptají: do
jak míry využíváte úhradu od vašich klien-
tů? A když ji nebudeme využívat, pokrátí
nám dotace.

Jak se projevují na vašem financování
církevní restituce?
Lidé i úřady mají velmi zkreslené názory
na církevní restituce, např. že církev nám
ze získaných financí bude dotovat provoz.
Narážíme na to i na našem městském
úřadě. Majetek se však nebude vracet
církvi, ale jednotlivým právnickým osobám
v církvi, tedy farnostem, řádům, třeba i
Charitám. I my jsme církevní právnická
osoba, ale nevlastníme žádný majetek,
který by mohl být předmětem restituce,
tedy nic nemůžeme dostat vráceno. Navíc
také zatím nikdo nedostal ještě nic, ani
majetek, ani finance.

Co v současné době nejvíce v Charitě
potřebujete, co vám nejvíc chybí?
Velice potřebujeme dobrovolníky
k návštěvám seniorů. Služeb, klientů a
práce nám přibývá, personál je stejný a
s těmi seniory už není čas si popovídat.
Potřebujeme někoho, kdo by je vzal na
vozíku ven, povykládal si s nimi, našim
lidem na to už nezbývá čas. Také třeba
pravidelné mytí oken: u seniorů na poko-
jích to umyjí naši zaměstnanci, ale na ok-
na ve společných prostorách už není čas.

Kdyby vám tedy lidé chtěli pomoci, tak
kromě finančních darů právě touto
dobrovolnickou výpomocí?
Ano, přesně tak. Rozvíjí se nám také fi-
remní dobrovolnictví, takže je třeba se i
zeptat ve firmách, kde jsou zaměstnaní.

V některých firmách je zvykem, že zaměst-
nanci 1 den v roce věnují práci v nestátní
organizaci. Jde například o některé banky,
T-Mobile apod. Byli u nás lidé např.
z České spořitelny nebo ČSOB. Prošli si
celý náš provoz a byli velice překvapeni.
Získali úplně jiný pohled na svět, zjistili, že
není jen komerční sféra, že existují také
potřební lidé.

Jak se slaví Vánoce na Charitě?
Začínáme už v adventu. U nás v Charitním
domově máme nyní v adventu každý pátek
adventní setkání, bylo žehnání adventního
věnce, přijde také evangelický farář. Na
Štědrý den má každý náš dům svou spo-
lečnou večeři. Bývají u ní i vedoucí těchto
zařízení, zpívají se koledy. Večeři si napří-
klad připravují společně na Samaritánu,
chystají si sami salát, zdobí stromeček,
dostanou balíčky. Pro lidi bez domova
budeme sbírat vánoční cukroví a 18. pro-
since jim ho budeme vydávat. Dostanou
bramborový salát, řízek, nápoje, k tomu
jim dokoupíme nějaké rukavice, ponožky.

A stojí lidé z ulice vůbec o vánoční
cukroví?
Vánoce jsou pro naše klienty hodně citlivá
záležitost, rodinná atmosféra jim chybí. A
dotýká se to každého, i bezdomovců. 

Ptal se Pavel Ludvík

Vánoční sbírka cukroví
Vánoční sbírka cukroví pro lidi bez domo-
va, kterou pořádá Charita sv. Anežky Otro-
kovice, proběhne 15. prosince, na 3. nedě-
li adventní po mších svatých.
Pokud budete chtít přispět, přineste cukro-
ví v zavázaných sáčcích. Obsah sáčku
cca 300g.
Otevřme svá srdce těm, kteří trpí nouzí, a
podělme se s nimi o trochu dobrého z na-
šeho vánočního stolu.
Rozdávání potřebným proběhne 18. 12.
2013. Děkujeme vám za vaši štědrost.
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Přehled farních zpráv

 PR diskutovala o tom, jak oslovit lidi,
kteří by se mohli podílet na aktivitách far-
nosti, a jak je více zapojit do farního života.
 Byla prezentována nabídka adventního
duchovního programu studentů AGK na
pátek 13. 12. po večerní mši.
 O. Josef seznámil PR s náměty z arci-
biskupství pro nadcházející Rok rodiny,
např. modlitba rodin, zapojení rodin do poutí
za obnovu rodin, kurzy koledování rodin.
 Dokončuje se socha sv. Anežky, jednalo
se o postupu prací souvisejících s uchyce-
ním sochy do výklenku.
 PR schválila prodloužení pronájmu pod-
kroví fary.
 Byl doplněn farní kalendář akcí: Výlet na
Sv. Hostýn 28. 12., Silvestrovský pochod 31.
12., koncert Illegal Consort 27. 12.; koncert
Magna Mysteria a hosté 5.1.; Požehnání
tříkrálových koledníků 10. 1. 2014, Tříkrálová
sbírka 11.1., Tomácká zábava 25. 1.
 Byla vyhodnocena anketa PR o priori-
tách a potřebách farnosti. Z ní vyplynulo,

že mezi akcemi je vhodné věnovat pozor-
nost zejména akcím: Noc kostelů, Živý
betlém, slavnost Těla a Krve Páně, du-
chovní obnovy, prožívání liturgických dob.
 Z pravidelných aktivit je podle ankety
vhodné se zaměřit na práci s ministranty,
prvopáteční adorace a na práci s mládeží.
 Členové PR mají za úkol do příště na-
vrhnout tipy na vedení duchovní obnovy v
období půstu k tématu Roku rodiny.
 Svatovojtěšská veselice - do konce roku
2013 se mohou přihlásit lidé, kteří by byli
ochotní ujmout se organizace Svatovojtěš-
ské veselice. Pokud se nikdo nenajde,
budou oslavy sv. Vojtěcha pojaty jiným
způsobem (posezení v suterénu, vystou-
pení cimbálové muziky v parku, koncert,
grilování, hry pro děti…atd).
 29. 12. na svátek Sv. rodiny je navrženo
během všech mší sv. uspořádat obnovu
manželských slibů i v souvislosti s Rokem
rodiny. Pro zájemce budou připraveny
materiály pro osobní přípravu.

Z pastorační rady farnosti ze dne 5. 11. a 2. 12. 2013

Sbírka na nové sochy ve farním kostele
Naše farnost shromažďuje individuální finanční dary, které budou sloužit na pořízení

nových soch do výklenků kostela sv. Vojtěcha. Budou to sv. Anežka Česká, bl. Jan
Pavel II., sv. Zdislava a sv. Don Bosco. Cena každé sochy činí cca 200 tisíc Kč. Autorem
soch bude pan Staněk z Bučovic. Nyní se chystá socha sv. Anežky.

Stav sbírky k 30.11.2013:
Z kasiček 36 760 Kč
Od jednotlivých dárců 195 080 Kč
Celkem vybráno 231 840 Kč
Z toho 200 tis. Kč máme zaplatit za sochu sv. Anežky. Za říjen a
listopad se vybralo asi 38 tis. Kč. Jednotlivých dárců nebo spole-
čenství je dosud 40, někteří přispěli již vícekrát. Všem dárcům
patří srdečné poděkování.
Jak můžete přispět na sochy?
a) Drobné obnosy vložte do pokladničky v kostele
b) Hotově ve farní kanceláři
c) Převodem na bankovní účet
č. 1405341369/0800, vs = 263.
Do poznámky uveďte jméno dárce. V případě zájmu vám o. Josef
Zelinka vystaví potvrzení o daru.
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Začínáme nový církevní rok, v němž
budeme věnovat zvláštní pozornost

rodině, jednak proto, že si v roce 2014
připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny
vyhlášeného Organizací spojených náro-
dů, jednak proto, že bez uzdravení rodiny
nemůžeme očekávat zlepšení situace ve
společnosti, jejíž jsme součástí.

Kriticky hodnotíme politickou situaci
státu, kterému dlouhodobě chybí stabilní a
moudrá vláda i dobře fungující úřady. Při-
tom nás nezneklidňuje skutečnost, že více
než polovina manželství se v naší zemi
rozpadá, že mnozí žijí ve volných svazcích
bez manželství, že dětem se upírá zá-
kladní právo na dobrou výchovu, na jistotu
stabilního domova, na lásku otce i matky,
na zdravé morální prostředí! Základem
každého státu je rodina. Pokud ta není
zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát

Protože místní církev tvoříme všichni
společně, prosím každého z Vás o spolu-
práci. Během roku se budeme snažit učinit
několik společných kroků. V adventu se
zaměříme na modlitbu.

Rodina je malá církev. Proto se rodina
společně modlí, předává víru a slaví svá-
tosti. Blah. Matka Tereza z Kalkaty říkáva-
la: Rodina, která se modlí, trvá. Dodejme:
Trvá, protože plní své základní poslání,
upevňuje svou identitu rodinné církve a
čerpá z Božího pramene základní živiny
pro život rodiny. V modlitbě se otevírá Bo-
hu a jeho lásce, bez níž nemůže být šťast-
ná. S důvěrou svěřuje své potřeby Bohu a
zakouší jeho pomoc. Roste v lásce a vel-
korysosti, když prosí za druhé. Učí se od-
pouštět, když denně prosí za odpuštění
Boha. Vzájemným odpuštěním se osvobo-

zuje od starých zranění a zklamání, bourá
přehrady narostlé z mlčení a hradby nedo-
rozumění, zakouší radost z vnitřního osvo-
bození a nachází novou naději.

V některých rodinách se společně
modlíte pravidelně, někde jen o svátcích,
někde vůbec ne. Prosím každého z Vás,
abyste udělali aspoň jeden krok správným
směrem. Kde se nemodlíte společně vů-
bec, začněte aspoň krátkou modlitbou
před společným jídlem. Kde se modlíte jen
občas, modlete se častěji. Kde se modlíte
denně, pokuste se Vaši modlitbu zlepšit.
Váš krok správným směrem je velice důle-
žitý. Modlitba v rodině se prožívá jinak,
když se spolu modlí mladí bezdětní man-
želé, jinak s malými či velkými dětmi, jinak
když manželé stárnou.

Všichni máte doma Kancionál, kde
nejsou jen písně, ale také modlitby. Jsou
tam návody a příklady modliteb. Kde rádi
zpíváte, můžete někdy zařadit do modliteb
i zpěv písní. Zvláště by bylo dobré si v
adventu zopakovat či naučit se některé
koledy, abyste si je mohli na Vánoce spo-
lečně zazpívat u domácího betléma.

Do všech farností se v uplynulém roce
dostala brožurka Malá škola modlitby. V
některých farnostech si podle ní udělali
jakýsi kurz modlitby v modlitebních spole-
čenstvích. Letos bych rád, abyste si takový
kurz udělali v rodinách a tak našli něco, co
Vaši modlitbu obohatí, co Vás posune ve
společném duchovním životě.

A ještě o jedno Vás v této souvislosti
prosím. V každé farnosti je jednou ročně
adorační den. Celý den je vystavena Nej-
světější svátost oltářní, abychom mohli s
Pánem Ježíšem prožít mimořádné důvěr-
né chvíle. Až bude ve Vaší farnosti, jděte
na adoraci společně celá rodina, více ge-
nerací, často to bude znamenat i více ro-
din, které patří k přítomným prarodičům. A
až bude mít Váš děkanát společnou pouť
za obnovu rodin, putujte společně celá
rodina, pokud to bude jen trochu možné.

Všem přeji požehnané dny adventní
doby a každému ze srdce žehnám. 

Váš arcibiskup Jan

Z pastýřského listu arcibiskupa Jana k Roku rodin

Křty a pohřby v naší farnosti
za poslední období:
Křty: Michaela Jana Dvořáková, Daniel
Zelík, Viktória Hrnčiříková, Klára Vaclová,
Matouš Borýsek, Dominik Kukla
Poslední rozloučení: Marek Janečka,
Vlasta Čermáková, Eva Strnadová, Franti-
šek Tihelka, Františka Komínková
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 Rok 2014 bude Rokem rodiny, ústřední
akcí pak Národní pouť rodin 30. 8. 2014 ve
Žďáru nad Sázavou.
 Pokusíme se zdůraznit některé aspekty
tématu např. předávání víry, společné pro-
žívání eucharistické úcty a svatého přijí-
mání a modlitby v rodině. Zvláštní pozor-
nost si zaslouží rodiny prvokomunikantů.
Proto se pokusíme zorganizovat zvláště
pro rodiče kurzy Malá škola modlitby.
 Každoroční adorační den farnosti by měl
být připraven jako společná adorace jed-
notlivých rodin všech generací. Podobně
zaměřena má být děkanátní pouť za rodiny
a duchovní povolání.
 V závěru roku v adventu proběhnou
kurzy Zpívání koled otevřené pro nejširší

veřejnost, aby si o svátcích mohla zazpívat
celá rodina. Kurzy by měl organizovat
chrámový sbor a farní schóla. Je možno
přidat návody či zkušenosti křesťanského
prožívání štědrovečerní večeře vzhledem
ke krajovým zvyklostem. Pokud by pokus
dopadl úspěšně, je možné organizovat kur-
zy i pravidelně podobně jako Noc kostelů.
 Doporučena je i pouť za nenarozené o
slavnosti Zvěstování Páně v Napajedlech.
28. 7. 2014 je sté výročí vypuknutí 1. svě-
tové války. Ve spolupráci s obecními úřady
je možno připravit pietní vzpomínku s mod-
litbami a mší svatou za oběti válek.

Některé z těchto námětů se pokusíme
realizovat v roce 2014 v naší farnosti. 

Náměty z arcibiskupství k Roku rodiny

T říkrálová sbírka navázala na počátku
nového tisíciletí na starou lidovou ko-

lednickou tradici a od té doby každoročně
navštěvují králové domácnosti, snaží se
předat vánoční radost všem navštíveným
lidem a do označených pokladniček sbírají
dary ne pro sebe, ale ve prospěch lidí,
kteří se dostali do těžké životní situace.
Obecným účelem sbírky, kterou pořádá
Charita ČR, je pomoc rodinám a lidem v
nouzi u nás i v zahraničí a podpora charit-
ního díla.

Tříkrálová sbírka 2014 se bude konat
v našem městě v sobotu 11. ledna 2014
od 10 do 15 hodin.

Charita sv. Anežky se tímto obrací na
vás všechny – děti i dospělé s prosbou o
pomoc a spolupráci při Tříkrálové sbírce.
Koledování může být příležitostí pro kaž-
dého z nás osvědčit naši křesťanskou lás-
ku v praxi, ať už jako koledníci, vedoucí
skupinek, nebo ti, kdo koledníky přijmou
s otevřeným srdcem.

Abychom mohli navštívit všechny do-
mácnosti v celém městě, je potřeba velké
množství koledníků – dětí i dospělých.
Pokud sami něco dobrého pro druhé vyko-
náme, poznáme, že Bůh má pro nás při-
praveno mnohem víc, než si můžeme
představit. Zakusíme radost a uspokojení,
že můžeme pomoci těm, kteří tuto pomoc
potřebují.

Budeme rádi, když se pro tuto službu
rozhodnete i vy. Zájemci mohou kontakto-
vat Magdu Honzíkovou (tel. 777135466)
nebo se přihlásit v kanceláři Charity. 

Za Charitu sv. Anežky Magda Honzíková

Tříkrálová sbírka 2014

Pojďte s námi navštívit všechny lidi dobré vůle.
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Pěší putování po Svaté zemi

Na konci října 2013, v době kdy se blížil
závěr Roku víry, jsme se vydali

s cestovní kanceláří Křížek na pěší pouť
po Svaté zemi. Po nočním letu z Prahy do
Tel Avivu jsme přistáli ve tři hodiny ráno
místního času na letišti Ben Gurion. Pak
nás autobus odvezl do Emauz na úpatí
Judských hor, kde jsme si připomenuli
událost ,  kdy učedníc i  poznal i
zmrtvýchvstalého Ježíše při lámání chleba,
a ještě za tmy se vydali na cestu zpět do
Jeruzaléma.

Tady jsme zahájili naši pěší pouť slave-
ním mše svaté v rozvalinách byzantské
baziliky a odtud jsme se také vydali po
stopách biblických příběhů do Jeruzaléma.
Než jsme ale vyrazili na cestu, měli jsme
v klášteře Komunity Blahoslavenství při-
pravenu snídani, která se skládala
z místních specialit, jako například chlebu
pita či přílohy zvané chumus. Někteří pout-
níci tomu říkají humus, ale hned dodávají,
že je to výborné.

Po snídani vyrážíme na první etapu,
postupně stoupáme po západních výběž-
cích Judských hor. Máme před sebou mís-
to, kde Jozue bojoval proti emorejským
králům. Bible popisuje, jak se zastavilo
slunce, než Jozue zvítězil. Sestra Pavla
Edita a otec Josef nás cestou uvádějí do
duchovního prožívání poutě. Tento úsek
cesty v nás probouzel pocity zvláštního
pokoje. Mohli jsme se dobře vcítit do před-
stavy, jak zde Ježíš provází emauzské
učedníky. Zastavili jsme se u hrobu ve
skále, kde nám Pavla vylíčila, jak bylo
ukládáno tělo zesnulého, to se nedává do

rakve. Po probdělé noci a celodenním pu-
tování vyprahlou krajinou byli mnozí rádi,
že neskončili v některém ze skalních hro-
bů, ale v měkoučké posteli hotelu v kibucu
Neve Ilan.

Vstáváme brzy ráno a scházíme dolů
do údolí vyschlého potoka, kde máme ran-
ní modlitbu a po ní se vydáváme na prudký
výstup k dnes muslimské vesnici Abu Go-
sh. Její dřívější název však byl Kirjat –
Yearím a významná je tím, že zde byla
uložena Archa úmluvy. V kostele Panny
Marie - Archy úmluvy jsme slavili mši sva-
tou. Po ní jsme se přesunuli k benediktin-
skému opatství Panny Marie od
Zmrtvýchvstání, kde se nám věnoval otec
Olivier. Poutavě vyprávěl o historii tohoto
kláštera a o pastorační práci mnichů upro-
střed muslimské vesnice.

Mezi výrazné zážitky v průběhu násle-
dujícího dne patří i ranní modlitba a rozjí-
mání v ruinách středověké křižácké pev-
nosti Belmont, kterou zbudovali Johanité.
Na další cestě izraelskou krajinou nám
naše průvodkyně vysvětlila, jak Izraelité
uměli v nehostinné krajině hospodařit
s vodou, kterou od pramenů rozváděli sítí
podzemních kanálů na svá pole.

Po návštěvě „Kláštera svatého Jana
v pustině“, kde jsme mohli slavit mši sva-
tou, přicházíme k večeru do Ein Karem.
Podle křesťanské tradice tady Panna Ma-
ria navštívila svoji tetu Alžbětu. Kostel Na-
vštívení Panny Marie stojí na pozůstatcích
starších kostelů, první pochází ze 4. stol.

Z Ein Karem nás autobus převezl do
kibucu Almog, který leží pár kilometrů od
Mrtvého moře, na začátku Judské pouště.
Druhý den se po ranní modlitbě v tichu
pouště vydáváme stezkami podél Vádí Og
a cestou nás naše průvodkyně provází
biblickými příběhy, které se tady
v nejbližším okolí odehrávaly. Představuje-
me si, jak tudy putoval vyvolený národ,
anebo jak tady začínal své působení Jan
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Křtitel nebo Ježíš. Na jednom kopci
s výhledem na vzdálené Jericho s Horou
pokušení slavíme mši svatou.

Během dne pak v poušti navštěvujeme
muslimské poutní místo Nabi Músa, kde
muslimové uctívají Mojžíšův hrob. Dnešní
nocleh strávíme v pouštním kempu Gene-
sis. Zde se nám dostalo stylového přivítání
v duchu Abrahámovy rodiny. Máme tady
připravenu vydatnou večeři a také nocleh
v beduínských stanech.

Ráno slavíme mši svatou uprostřed
judské pouště a odcházíme na vyhlídku
nad údolím Vádí Kelt. Hluboko pod námi
se klikatí údolí, kterým vedla už za dob
Ježíšových pouštní stezka spojující staro-
dávné Jericho s Jeruzalémem. Tady si
můžeme připomenout Ježíšovo podoben-
ství o milosrdném Samaritánu.

Toto vádí na rozdíl od Vádí Og, kterým
jsme procházeli včera, kypí životem, proto-
že tady proudí životodárná voda. Na dně
vádí vytéká silný pramen a jeho vody
umožňují bohatý život rostlinám a zvířa-
tům. Ve skalách hnízdí ptáci, řeka se
hemží rybami a na skalních římsách může-
me pozorovat ještěrky a damany. Na hor-
ním konci Vádí Kelt se nachází jeden z
pouštních klášterů. Byl založen poustevní-
kem Charitonem ve čtvrtém století po Kris-
tu. Část poutníků si dělá polední pauzu ve
stínu vysokých eukalyptů a při tom chladí-
me nohy v křišťálově čisté vodě potoka.

Nakonec se šplháme asi 200 metrů
nahoru z údolí k autobusu, který nás pře-
váží na horu Mont Scopus. Odtud se mů-
žeme směrem na východ ještě jednou
podívat na rozlehlou Judskou poušť, od-
kud jsme připutovali. Směrem na západ se

před námi otevírá široké údolí cedronské-
ho potoka a nad ním cíl naší cesty - svaté
město Jeruzalém. Po krátkém rozjímání na
úbočí Olivové hory se vydáváme do Get-
semanské zahrady, vedle níž stojí Bazilika
Úzkosti a krvavého potu Krista Pána nebo
se také nazývá Bazilika všech národů. V ní
mají věřící v úctě skálu, kde Ježíš zažíval
smrtelnou úzkost před svým utrpením.

Do města vcházíme Lví branou, která
se nazývá také Brána Štěpánova, protože
před ní byl ukamenován svatý Štěpán.
Úzkými uličkami, po cestě Via Dolorosa,
se prodíráme zástupy poutníků směrem
k Chrámu Božího hrobu, abychom se po-
klonili vzkříšenému Pánu.

Ubytováni jsme v krásném poutním
domě Ecce Homo, o jehož provoz se sta-
rají Siónské sestry. Z vyhlídkové terasy se
naskýtají nádherné výhledy na celý Je-
ruzalém, ozařovaný zlatými paprsky zapa-
dajícího slunce. Po jeho západu začínají
Židé slavit šabat. Jako na dlani máme před
sebou zlatou kopuli Skalního chrámu a
z nedalekého minaretu se nad městem
nesou táhlé zpěvy muezína.

Další den začínáme o půl sedmé mší
svatou v Chrámu Ecce Homo. Je umístěn
v bývalé pevnosti Antonia, kde Pontius
Pilatus soudil Ježíše na místě zvaném
Gabbatta, česky Na dláždění. (Jan 19;13)
Zbytky této dlažby jsou v prostorách pod
kostelem. Po ranní bohoslužbě a snídani
se vydáváme jeruzalémskými uličkami na
prohlídku města. Navštěvujeme Horu Sión
s Chrámem Usnutí Panny Marie, Veče-
řadlo, kde si připomínáme Poslední večeři
Páně, a také můžeme nahlédnout do ži-
dovské kaple s Davidovým hrobem. Pro-
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cházíme Židovskou čtvrtí a kolem Zdi
nářků jdeme ven z města a podél opevnění
se vracíme přes Lví bránu zpět do města.

Je tady neděle, poslední den naší pouti
po Svaté zemi. Ráno, ještě za tmy, nás
budí zpěv muezínů. Balíme věci a pak se
vydáváme ke Chrámu Božího hrobu, kde o
půl šesté začíná nedělní mše svatá. Naše
modlitby se při ní mísí se zpěvy jiných vy-
znání. Jak nám přede mší svatou říkala
sestra Edita, vypadá to, „jako když ráno
začnou zpívat všichni ptáci.“ Během dopo-
ledne si ještě „vystojíme“ dvouhodinovou

frontu před návštěvou Chrámové hory
s Omarovou mešitou a pak odcházíme na
Olivovou horu k místu, kde se připomíná
Ježíšovo Nanebevstoupení. Dnes je tu
malá prázdná stavba s kopulí a na zemi
orámovaný kámen, který označuje místo
Kristova Nanebevstoupení. Zde jsme za-
končili duchovní program naší pouti
s připomínkou, kde má být zakončena také
naše životní pouť. 

Za pomoci spolupoutníků zpracoval
Zdeněk Kvasnica

Dnes se, milí čtenáři naší rubriky, za-
měříme trochu na historii: Proč vznikla

potřeba pomáhat chudým a nemocným
lidem?

V Pouy na jihu Francie se 24. 4.1581
narodil Sv. Vincenc z Paula. Působil jako
almužník u královny Margarety von Alouis
a zároveň se setkával s bídou chudého
lidu.

Jednou ve vesnici Chatillon-les-
Dombas těžce onemocněla celá početná
rodina a nebyli schopni se vzájemně o
sebe postarat. Vincenc poznal, že chtít
pomoci a být na to sám, nestačí. Má-li být
pomoc účinná, musí být organizovaná.

Začaly vznikat charitativní spolky a
vznikala nová forma náboženského spole-
čenství žen, které žijí svůj život ve spole-
čenství podle evangelních rad bez klauzu-
ry. Za třicet let působení se mu podařilo
tyto služby zorganizovat a dát jim určitý
řád. Vincenc z Paula zemřel 27. 9.1660 v
Paříži. Papežem Lvem XIII. byl v roce
1885 prohlášen patronem všech katolic-
kých charitativních sdružení. Česká provin-
cie Kongregace Milosrdných sester sv.
Vincence de Paul má sídlo v Kroměříži.
Věnuje se nemocným, dětem a mládeži,
starým lidem, postiženým a sociálně ohro-
ženým.

Pro sv. Vincence de Paul znamenala
služba Bohu a služba lidem jedno: “Sloužit
chudým znamená jít k Bohu.” I my se sna-
žíme pomáhat potřebný a nemocným li-

dem, jak naše síly dokáží. Pleteme pro
malomocné obvazy již sedm let. Zašla
jsem za některými z vás s otázkou: “Proč
pletu obvazy?”.

Paní Mičulková, která nenavštěvuje
náš chrám, mi řekla: “Vloni o Vánocích
jsem byla v kostele sv. Vojtěcha na kon-
certě. Moc se mi to líbilo. Hlavně mne zau-
jalo vyprávění pana faráře o pletení obva-
zů pro malomocné. Dopátrala jsem se
organizátorek a podle jejich rad jsem zača-
la také plést. Nezůstala jsem sama i moje
kamarádky se ke mně přidaly. Pleteme při
televizi, ve volných chvílích, a když je v
létě práce na zahrádce, tak si s pletacími
dráty sedneme alespoň u kafíčka,
“poklábosíme” a zase pak domácí práce
nám jdou lépe od ruky. A proč pleteme?
Vyplňuje nám to náš volný čas a jsme uži-
tečné pro ty, kteří naši pomoc potřebují.“

Paní Navrátilová je naše dlouholetá
pletařka a ta mi na stejnou otázku řekla:
“Pro svůj zdravotní stav nemohu pravidel-
ně chodit do kostela na mši svatou, a tak
pletu.”

Všem pletařkám, našim příznivcům a
podporovatelům přejeme klidný advent a
celý vánoční čas, ať je pro Vás a Vaše
rodiny klidný, prožitý v pohodě a lásce.

M. Šmiková, M. Knapková

Sloužit chudým znamená jít k Bohu.

Pleteme pro malomocné
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Zájezd chrámového sboru

Po roce jsme se opět rozjeli na tradiční
zájezd našeho chrámového sboru.

V obci Tavíkovice jsme pouť zahájili mší
svatou v kostele Panny Marie, Matky jed-
noty křesťanů. Ačkoli se nám nevyhnuly
nepříjemné peripetie, nakonec jsme zde
přijeli pouze s půlhodinovým zpožděním
oproti původně očekávanému stejně dlou-
hému časovému předstihu.

Nedaleko obce Morašice nás zaujala
netypická kaplička Matky ustavičné pomo-
ci, která je pojata jako skořepina, jíž tvoří
modrý plášť P. Marie s průzorem v hlavě
symbolizující zvoničku. Je umístěna na
malém návrší, na mohyle, k níž vedou dva
schůdky. Kaple dosahuje výšky 3 m, není
umístěna na úrovni země, což vzbuzuje
dojem, že se vznáší. Vnitřní prostor je zce-
la bez oltáře, a to proto, že pravidelné bo-
hoslužby se zde nekonají a pojme jen jed-
noho člověka.

V Bohuticích nás čekala prohlídka
jedinečné kulturní památky – unikátní bo-
hutické Křížové cesty a kopie Lurdské jes-
kyně. Jde o soubor 54 dřevěných soch
v životní velikosti, převážně z libanonské-
ho cedrového dřeva, znázorňující poslední
cestu Ježíše Krista. Na sochách křížové
cesty je patrný příklon autorů k expresivitě,
projevující se především v mimice tváří či
gestech. Jednotlivé sochy se vyznačují
vysokou řemeslnou úrovní zpracování.

Další naší zastávkou byly Žarošice,
kde nás čekala prohlídka kostela s výkla-
dem. Toto poutní místo bylo známé po
celé Moravě. Když se o něm dozvěděla i
královna Eliška Rejčka, koupila Žarošice
pro cisterciačky ze Starého Brna. Poté
Žarošice obdarovala vzácnou sochou.

Naši pouť jsme uzavřeli prohlídkou
hory sv. Klimenta u Osvětiman, která
byla významnou připomínkou 1150 let od
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu. Pojmenování této lokality se odvíjí
z tradice, kdy sv. Cyril a sv. Metoděj pře-
nesli z Chersonu ostatky papeže sv. Kli-
menta. Historické prameny hovoří o tom,
že hora byla dána před dávnými staletími
králem Rastislavem sv. Konstantinu, Meto-
dějovi a jeho žákům k rozjímavému životu.

Věrozvěstové zde nalezli místo
k modlitbě, ke kontemplaci a k práci. Na
hoře se nachází mohutná valová opevnění
obepínající hradisko, na akropoli pak mů-
žeme vidět základy středověkého kostela,
zvonici sv. Gorazda a dřevěnou kapličku
postavenou koryčanskými občany - místo
původní kaple z r. 1880 stávající v kněžišti
základů kostela.

Velmi srdečně děkujeme organizáto-
rům zájezdu za jeho uskutečnění, zvláště
panu RNDr. Orlitovi a Zdeňce Kvasnicové
za další obohacující požehnané chvíle. 

Naďa Fraisová
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Národní pouť do Svaté země

Na závěr Roku víry, ve dnech 6. - 15.
listopadu, se uskutečnila celonárodní

pouť do Svaté země. Stalo se tak po téměř
87 letech. Dokládají to dary a nápisy (jako
např. v Nazaretu v kostele sv. Josefa). Na
dolním okraji obětního stolu v presbytáři je
„nápis darovali „KATHOLICI MORAVIAE
1926“, a tak prý tu platí nepsané pravidlo,
že je-li volno, mají čeští a moravští poutní-
ci právo, aby zde byla přednostně slouže-
na mše svatá.

Naše pouť byla o něco pohodlnější.
Agenturou CK Miklastour bylo o nás po
všech stránkách příkladně postaráno a to
také díky našim průvodcům – manželům
Adamovým. Letěli jsme do Tel Avivu a
poté autobusem s místním řidičem po jed-
notlivých svatých místech.

Svatá zem – kolébka tří náboženství
Mnozí účastníci tak mohli vykonat svoji
životní pouť. Svatá země je kolébkou tří
světových náboženství, vyznávajících jed-
noho Boha - judaismu, křesťanství a islá-
mu. Betlém, Nazaret, Jeruzalém a další
památná místa nás uvedly do tajemství
Ježíšova života – jeho narození, žití, hlá-
sání, smrti, zmrtvýchvstání a nanebevstou-
pení. Našimi duchovními průvodci byli P.
Jiří Florian a P. František Koutný z naší
skupiny a z partnerské P. František Haná-
ček a P. Jan Mach. Při bohoslužbách Ná-
rodní pouti na Hoře Blahoslavenství, na
Poli pastýřů či v kostele sv. Anny v Jeruza-
lémě pak další kněží a církevní hodnostáři.

Před první národní poutní bohoslužbou
na Hoře Blahoslavenství jsme navštívili
významná biblická místa, jako jsou hora
Karmel a karmelitánský klášter STELLA
MARIS (Hvězda moře). Zde máme v 9
hodin naši první poutní mši svatou.

Kafarnaum – zde působil Ježíš
Pokračujeme ke kostelu Rozmnožení

chlebů a ryb a do blízkého Kafarnaa, které

je spojováno s Ježíšovým působením. Ve
zdejší synagoze kázal, a získal zde první
učedníky – Šimona zvaného Petra, Ondře-
je, Jakuba a Jana. To jsme už na březích
Genezaretského jezera – v evangeliích se
setkáváme také s názvy Galilejské či Tibe-
riadské moře, zde máme zajištěnou i pro-
jížďku po jezeře na replice historické bár-
ky. Navštívíme místo prvního Ježíšova
zázraku – v Káni Galilejské. /Písmo sv.
evangelista Jan 2,1-1/

První noc ve Svaté zemi - Nazaret
První noc ubytování v Nazaretu. Zde jsme
navštívili baziliku Zvěstování. „ANGELUS
DOMINI NUNTAVIT MARIAE“ – Anděl
Páně zvěstoval Panně Marii.

První mši sv. Národní pouti na Hoře
Blahoslavenství předsedá moravský met-
ropolita arcibiskup Jan Graubner. V nád-
herném prostředí poblíž Genezaretského
jezera bylo dostatek prostoru pro více než
1000 českých a moravských poutníků.
Hlavní téma Blahoslavenství zazněla v
evangeliu i v přímluvách. Přítomná této
mše sv. je také starostka Jeruzaléma.

Další stěžejní bod naší pouti – Betlém.
Snad každý poutník, který zavítá do Betlé-
ma, touží položit svoje ruce či přímo svoje
srdce na čtrnácticípou hvězdu označující
místo narození Ježíše Krista. Tato poměr-
ně malá stříbrná hvězda Naděje budí po-
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zornost mnoha lidí a často mění i jejich
nitro. Než se však poutník dostane k tomu-
to místu, musí projít malým hlavním vcho-
dem vedoucím do basiliky Narození Páně
a pak projít až ke schodům směřujícím do
jeskyně Ježíšova narození.

Na Poli Pastýřů máme druhou boho-
službu naší Národní pouti. Krásné počasí,
azurová obloha a teplota se šplhá ke 30 st.
C. Myslím, že pro nás poměrně neobvyklé
prostředí pro vánoční bohoslužbu doprová-
zenou českými koledami. Hlavním ce-
lebrantem pak byl kardinál Dominik Duka.
Plzeňský biskup František Radkovský bě-
hem bohoslužby zmínil tři kroky k tomu,
aby se Ježíš nenarodil pouze v Betlémě,
ale především opětovně v životech lidí, a
abychom přijali Ježíše do svých srdcí. Mše
sv. je přítomná palestinská ministryně kul-
tury a zástupci pal. samosprávy.

Odjíždíme do Jeruzaléma
V neděli již odjíždíme do Jeruzaléma.
Podle plánku procházíme tunelem a nava-
zujeme pak částečně na VIA DOLOROSA
a včas přicházíme ke kostelu sv. Anny,
kde vrcholí přípravy na závěrečnou boho-
službu. Románský kostel sv. Anny, stojící
u vodní nádrže (bazénu na dešťovou vodu)
Bethesda z období Druhého chrámu - na
místě, kde se podle tradice narodila Anně
a Jáchymovi Panna Maria, a kde Ježíš
uzdravil ochrnutého muže.

Hlavním celebrantem byl opět kardinál
Dominik Duka. V úvodu mše sv. promluvil
a přivítal všechny účastníky čs. velvysla-
nec Tomáš Bojar. Na závěr promluvil olo-
moucký arcibiskup Jan Graubner. Zmínil
se o tom, že jsme zde zcela jistě mnoho
přijali a je na nás, abychom tyto dary uměli
předat také druhým. V průběhu bohosluž-
by obnovili její účastníci také své křestní
sliby. Pouť byla zakončena zpěvem české
státní hymny.

Po skončení bohoslužby navštívíme
podzemí kostela, abychom se poklonili
památce rodičů P. Marie – sv. Anně a sv.
Jáchymovi a místu, kde se údajně P. Maria
narodila. Následuje pobožnost Křížové
cesty – jít přes jednotlivá zastavení na VIA

DOLOROSA. Posledních pět zastavení
Křížové cesty je pak rozmístěno v kostele
Božího hrobu. Naši pobožnost jsme ukon-
čili na Kalvárii.

Postupně jsme poznávali další svatá
místa jako např. Ein Karem, kde se Panna
Maria setkala s Alžbětou (Lk1,39-55) a kde
se narodil sv. Jan Křtitel (Lk1,57-80).

Také jsme navštívili Olivovou horu s
kostelem Dominus Flevit – Pán zaplakal a
baziliku Pater Noster (nachází se na svahu
Olivové hory přímo proti Chrámové hoře) a
řadu dalších jeruzalémských chrámů a
památných míst.

Ve stopách Krista
Samozřejmě jsme také v dalších dnech
poznali pouštní krajinu, v Jordánu obnovili
křest, památné Jericho i břehy Mrtvého
moře, poslední den Bethanii a znovu Je-
ruzalém. Procházíme opět trasu Křížové
cesty a ta nás již spolehlivě dovede až k
chrámu Božího hrobu.

Poslední den se dostáváme na Kalvá-
rii, kde se s otcem Hanáčkem v 15 hod
pomodlíme, poděkujeme a poprosíme za
šťastný návrat domů. Mnohým se ještě
podaří vložit ruce do otvoru, kde byl kdysi
zasazen kříž s Ježíšem Kristem. Definitiv-
ně se loučíme s tímto posvátným místem a
vracíme se Jaffskou bránou. Odjíždíme
směr Betlém a po krátké noci v hotelu
ARARAT na letiště a domů.

Zbývá nám poděkovat za to, že nám
bylo dopřáno během Národní pouti navští-
vit řadu posvátných míst a poděkovat také
provázejícím kněžím za každodenní boho-
službu, duchovní slovo a zamyšlení. 

Účastnice pouti:
Fanynka Janečková a Mila Štachová
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V minulém čísle Občasníku jsme se
věnovali připomínce dvou význam-

ných výročí – oslavy 1150 let od příchodu
sv. věrozvěstů na Moravu a zřízení olo-
mouckého arcibiskupství. Ve 2. díle věnu-
jeme pozornost dění a aktivitám diecéze
v současnosti.

V řadách kněží u nás dnes působí oko-
lo 40 Poláků a téměř 20 Slováků a 2 Ruso-
vé. Téměř ve všech farnostech působí
ekonomické rady a v mnoha farnostech i
pastorační rady. Již od r. 1995 koná každý
děkanát za účasti biskupa 1x za rok pouť
za obnovu rodin a za kněžská povolání.
V mnoha farnostech mají dobré vedení,
formaci a duchovní vedení ministranti,
nejen v oblasti liturgické služby. Ministran-
tům jsou nabízeny diecézní ministrantskou
radou diecézní ministrantské poutě, kněž-
ský seminář nabízí krátkodobý pobyt
v semináři, setkávání či duchovní cvičení
pro chlapce a mladé muže.  Na plný úva-
zek pracuje několik jáhnů, jiní vykonávají
jáhenskou službu při svém zaměstnání.
Další jsou v důchodě a dle možností vypo-
máhají ve farnostech.

Své místo v církvi zaujali laikové, anga-
žující se především jako dobrovolníci. Pro
nedostatek kněží jsou někteří laikové přijati
jako zaměstnanci, především s cílem napl-
nění poslání laiků v církvi a převzetí služ-
by, k níž není zapotřebí svěcení. Vzdělá-
vání laiků v teologických oborech zajišťuje
Cyrilometodějská teologická fakulta UP
v Olomouci poskytující vzdělávání nejen
teologům, ale také učitelům náboženství,
charitativním pracovníkům či speciálním
pedagogům volného času. Arcibiskupství
nabízí krátké kurzy. Vzdělávací středisko
Metropolitní kapituly v Olomouci pořádá
kurzy pro varhaníky. Centrum pro školy
nabízí konference pro učitele a přípravu
lektorů pro tzv. vstupy do škol.

Arcibiskupství zřídilo 6 MŠ, 5 ZŠ, 3
gymnázia a jednu VOŠ. V diecézi jsou
rovněž školy zřízené řeholními společnost-
mi - jedna ZŠ, jedno gymnázium a jedna

SŠ. V diecézi najdeme i školská zařízení -
Dětský domov zřízený arcibiskupstvím,
Teologický konvikt zřízený biskupskou
konferencí a 2 salesiánská střediska. Své
programy pro studenty nabízí akademická
farnost a Vysokoškolské katolické hnutí.
Mládež tak může využít nabídku křesťan-
ské nauky, zkušenost společenství víry,
seznámení se s křesťanskými osobnostmi
či duchovní doprovázení.

Pro pomoc rodinám vydává diecézní
středisko pro rodinu rodinný časopis, orga-
nizuje diecézní program pro manžele i pro
osamělé rodiče s dětmi, pomáhá rozvede-
ným či ovdovělým. Ve všech děkanátech
zakládá pobočky, řídí a formuje jejich pra-
covníky, organizuje setkávání manželů, na
některých místech nabízí tzv. vstupy do
škol s tématem rodinné výchovy či provo-
zuje poradny.

Významným pilířem církevního života
je charitní či diakonická služba, která od-
povídá na potřeby lidí v nouzi službou
v duchu křesťanské lásky. Z konkrétních
potřeb tak vyrostly různé projekty Arci-
diecézní charity s pobočkami ve všech
děkanátech. Mezi významné charitní pro-
jekty patří pečovatelská a ošetřovatelská
služba, domovy pokojného stáří, azylové
domy pro matky s dětmi, pro lidi bez do-
mova, střediska pro etnické menšiny, po-
radny apod. V diecézi pracuje také Papež-
ské misijní dílo připravující různé misijní
programy.

Na poli církevní kultury jsou v diecézi
podporovány koncerty duchovní hudby
v kostelech s cílem oslovit především
množství těch návštěvníků, kteří nepatří
mezi věřící a zprostředkovat duchovní
setkání s Bohem. S tímto cílem se před-
stavuje například projekt zlínského kraje
Otevřené brány nebo celorepublikový pro-
jekt Noc kostelů. Realizovány jsou také
mimořádné kvalitní výstavy Arcidiecézního
muzea v Olomouci a v Kroměříži, zpřístup-
nění arcibiskupského paláce turistům, vý-
stavy v kryptě katedrály apod. Významná

950 let založení olomouckého arcibiskupství (2. díl)
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Ze vzpomínek otrokovických jáhnů a kaplanů

Do farnosti Otrokovice jsem nastoupil
v roce 1993 hned po jáhenském svěcení.
Pana faráře jsem se s notnou dávkou re-
spektu a možná i strachu zeptal, který den
mám přijet. Stroze odpověděl: „Přijeď na
sobotu, Hubert má sekundici.“ Přijel jsem
tedy v pátek do atmosféry horečných pří-
prav na slavnost prostoru teprve rozesta-
věného kostela. Snad proto, že jsem byl
tak „vyklepaný“, jsem se převlékl do mon-
térek a zapojil do brigády. Ty se pak staly
zažitou součástí denní náplně.

A to už se dostávám k dojemnému
vzpomínání na farníky. Brigádníci mě přija-
li okamžitě, mládež mi hned na druhý den
věnovala zednickou lžíci a cihlu, všichni
mě přijali tak, jako bych byl odjakživa je-
jich. Vzpomínám s úctou na pana Josefa
Vyorala, rodiny Kvasnicovu, Čechovu,
Miklovu, Janečkovu, Janotovu… to by
snad nikdy neskončilo.

Do tajů zpracování masa mě (i v noci)
zasvěcoval pan Maček a vysvětlení síly i
záludnosti zdravého moku – burčáku (o
kterém jsem si myslel, že je to nakyslá
limonáda) mi podal pan Stanislav Vyoral
ze Lhoty. Mou obzvláštní radostí byly děti,
na které jsem se těšil vždy v pátek (ale ty
ostatně zůstaly mou vzpruhou dodnes).

Celá doba pobytu v Otrokovicích byla
něčím vzácným a nádherným. Bylo to pře-

devším díky otci Vojtěchovi Šímovi, který
byť byl na první pohled strohý a přísný (viz
výše), měl pro mě opravdu otcovské srdce
a měl se mnou mimořádnou trpělivost. Bez
něho by opravdu nebylo (troufám si to říct)
tak mile, jak bylo. Dnes jako stařec si ještě
více uvědomuji, jak měl Vojtěch farnost
rád. Byl jednotícím elementem pro všech-
na společenství i tehdy, když něco vytýkal.
Bohu díky za Vás a Vám děkuji za milá
léta mé první kněžské lásky.

V roce 1996 jsem šel do pohraničí
(Rýžoviště, Břidličná… 6 farností). Bylo pro
mne těžké si zvyknout na tu obrovskou
odlišnost (co do počtu věřících i způsobu
slavení tradic atd.). Po čase jsem však
objevil ryzost a vytříbenost jednotlivých
osob. Ti, co věřili, by snad přežili i invazi
Číňanů a dohromady s nechodícími do
kostela byli pro společný život v obci
schopni vykonat maximum.

Stejně tak s úctou a vděčností vzpomí-
nám nejen na ně, ale i na Orlovany, kde
jsem byl od roku 2000 do roku 2005. Nyní
jsem v Opavě, ale na ty ještě nevzpomí-
nám. Snad to už o mně bude psát někdo
jiný…

S milou vzpomínkou a přáním Božího
požehnání

o. Pavel Cieslar

je např. i každoroční pouť umělců, nábo-
ženské hry v divadle či hrané pašije.

Současný arcibiskup Mons. J. Graub-
ner uvádí: „Pohled na současnou diecézi
zve k Boží oslavě a chvále. Zásluhy nelze
připisovat jen představitelům, ale spole-

čenství Božího lidu, v jehož čele stojí bis-
kup se svou zodpovědností, ale sám bis-
kup nemůže bez velmi široké spolupráce
mnoha lidí udělat téměř nic. Rád bych
všem upřímně poděkoval.“ 

Naďa Fraisová

Dokončení z předchozí strany

Do redakce FOMu dorazil námět, abychom zavzpomínali na dlou-
hou řadu mladých jáhnů a kaplanů, kteří před 10-20 lety v naší

farnosti působili. Rádi plníme toto přání. Často byli duší ještě 15UP a
do naší farnosti přinesli svěží myšlenky a nové impulsy. Dnes navštíví-
me o. Pavla Cieslara, který u nás působil v letech 1994 - 1995. Dnes
slouží jako děkan v Opavě.
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Tomácká zábava
aneb „ Oddílová schůzka pro dospělé“
Jak je zvykem již několik let, bude se i
v roce 2014 konat Tomácká zábava, a to
25. ledna na Sokolovně v Otrokovicích.
Začátek je v 19:30. Tímto si dovolujeme
pozvat všechny, kteří mají rádi kvalitní
hudbu k tanci od skupiny QUATRO a rádi
se potkají a pobaví s přáteli z celé naší
farnosti. Vstupenky budou k zakoupení
v předprodeji na Silvestrovském pochodu
a pak po nedělních mších 12. a 19. ledna
nebo k zamluvení na webových stránkách
oddílu od cca 7. ledna na adrese
www.tom1419.org.

Srdečně Vás všechny zve
TOM 1419 Otrokovice

Akce kluků Polana
15. - 17. 11. jsme se my kluci vydali na
oddílovou chalupu Polanu nedaleko Vel-
kých Karlovic. Protože slunce v těchto
dnech zachází dost brzy, na nádraží ve
Velkých Karlovicích jsme dorazili už za
tmy. A tak se nedalo dělat nic jiného, než
vytáhnou čelovky a vydat se na cca 6 km
cestu z poloviny lesem a blátem. Asi po
dvou hodinách jsme dorazili na místo a
zvládli to i ti nejmenší kluci (klobouk dolů).
Po pár hrách jsme povečeřeli a šli spát.
Druhý den jsme navštívili rozhlednu Milo-
ňov, ze které je nádherný výhled do kraji-

ny, a mohli jsme vidět i kostelík a sochu
sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti, u které
jsme byli letos na potáborovce. V neděli
jsme zavítali na mši do krásného dřevěné-
ho kostela ve Velkých Karlovicích a pak
vyrazili domů do vany smýt tu víkendovou
špínu.

Facebook - jdeme s dobou
Od začátku školního roku se náš oddíl ocitl
na celosvětově známé sociální síti FACE-
BOOK. Je to i z toho důvodu, že všichni
naši členové jsou na něm aktivní, a pokud
se chceme nějak propagovat za hranice
Otrokovic, je tato možnost dostupná i zcela
zdarma. Samozřejmě nezapomínáme ani
na naše webové stránky a důležitý obsah
se objevuje na obou těchto médiích. Takže
nás můžete navštívit a prohlédnout si fotky
na www.tom1419.org a nebo na FB pod
Tom 1419 Otrokovice a přečíst si, co se
chystá nebo co se už událo.

Žabí nocování
Občas se u nás v oddíle stává, že si sku-
pinka někam vyjede. S těmi většími se
většinou vyrazí dál, s těmi menšími ještě
zůstáváme v rodném městě. Takže jsme
vzaly zavděk naší klubovnou na faře a
rozhodly se tam přenocovat – už podruhé.
Vše začalo v pátek 22. listopadu už
schůzkou a pokračovalo po mši svaté. Na

Ze života Tomíků

 Druhou listopadovou sobotu - 9. 11. se
na florbalový turnaj do Kroměříže vypravil
šikovný tým, jehož barvy hájili současní i
bývalí členové klučičího oddílu TOM 1419
a dokonce i jedna nebojácná slečna
z holčičího oddílu TOM 1412.
 Následující víkend 15. – 17. 11. se de-
set kluků vypravilo na společný víkend na
Polanu. Prozkoumali místní okolí i rozhled-
nu Miloňov, zajeli závody se svými vozy ze
soutěže RALLY a užili si asi i chladnější
počasí.
 V pátek 22. 11. po večerní mši svaté se
do farní klubovny přihrnulo 14 živých Žabi-

ček se spacáky a karimatkami. Proč? Pro-
tože se rozhodly strávit společnou noc
mimo své domovy. Kromě spaní si ještě
zahrály hry, podívaly se na pohádku a
smály se.
 V sobotu 7. 12. se na otrokovické Soko-
lovně sešla spousta dětí, které společně
vyhlížely příchod svatého Mikuláše. Čeká-
ní na něj jim zkrátily skupinky z obou oddí-
lů TOM svými nápaditými vystoupeními –
hrálo se, zpívalo, dokonce i tančilo. A sva-
tý Mikuláš? Ten přece jen přišel a všechny
hodné děti obdaroval.
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programu nebyly jen všemožné hry a chut-
ná večeře, ale taky jsme začaly trénovat
naše vystoupení na Mikulášskou besídku a
oslavily jsme narozeniny! Když se připozdi-
lo, tak jsme si, zachumlané do spacáků,
vychutnaly film Já Padouch 2. Ráno jsme
hladové krky zasytily výbornou, s láskou
dělanou buchtou od Míši, sbalily ležení a
vydaly se domů. Nutno ještě podotknout,
že účast byla hojná, a kdybychom byly
opravdu všechny, tak by některé z nás
byly nuceny spát na chodbě! Příště asi
budeme muset vyrazit někam, kde se vle-
zem…třeba někam dál.

Za vedoucí Žabek Evča L.

Silvestrovský pochod
Zakončení roku bez Silvestrovského po-
chodu je jako Vánoce bez půlnoční. Trasa
je ověřená a nenáročná. Startovat se začí-
ná v 9:00 od Malenovického hradu a cíl je
u Svaté vody. Nezávodí se, a proto každý
může jít svým tempem a užít si ještě napo-
sledy přírodu roku 2013. Krásnému dopo-
ledni plnému zábavy a vánočního poklidu
v přírodě se nic nevyrovná, a proto dojdě-
te. Těšíme se na setkání s vámi na nějaké
naší vánoční akci: Živý betlém 25.12.,
Hostýn 28.12, Silvestrovský pochod 31.12.

Bližší info na nástěnkách v kostele,
v ohláškách nebo na www.tom1419.org

Anglický spisovatel G. K. Chesterton napsal: „Už dnes to vypadá tak, že většina lidí bude slavit Váno-
ce jenom formálně jako něco, co už nelze ani vysvětlit. Budou slavit tajemný den vánoční se stro-
mečkem a dárky snad tak dlouho, až se jednou probudí a zjistí proč. Jako děti jsme byli vděční, že
nám Bůh nadělil drobné dárky do punčochy. Proč bychom neměli být vděční dnes, kdy víme, že nám
nadělil do punčoch obě nohy? Pomyslíme-li na Boží dítě v prosinci, měli bychom si uvědomit, co to
znamená. Ježíš nebyl letním sluncem úspěšných, ale …“  (viz tajenka osmisměrky)

Vánoční osmisměrka pro dospělé

ALBA, AUTO, BASA, BDÍT,
BRÁT, BUDÍK, CITRON, DĚTI,
DRAHÝ, EDEN, ESTER, HLAVA,
HOSTIE, CHŮVA, CHYTRÝ,
IDOL, JARMARK, JARO, KAIN,
KLADIVO, KRAVATA, LAMPA,
LÉTO, MLÍT, NOTA, OKNO,
OMYL, OPAT, OTOK, PALMA,
PASTA, PASTOR, PEKAŘ, PLA-
NINA, POZOUN, PŮST, RODIČE,
ŘEDITEL, ŘEKA, ŘÍCI, ŘÍCT,
SATAN, SAUL, SESTRA, SLOVO,
SMÁT, SOUD, SPÁT, SPIS,
STAN, STŮL, SVAL, ŠTOLA,
TETA, TMAVÝ, TVOR, URNA,
VESELÝ, VLASY, VRBA, ŽRÁT

Tajenka osmisměrky: ...ohněm nešťastníků v zimě
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Biblická osmisměrka pro děti
V Bibli najdeme příběh dvou
bratrů, jejichž cesty se nadlou-
ho rozešly. Mladší podvedl
staršího, musel utéci, dlouho žil
u svého strýce, nakonec se k
bratrovi vrátil a usmířili se. Jak
se oba bratři jmenovali?

ADAM, ALFA, BARVA, BRATR,
DATLE, DEKA, HLAD, HRAD,
HRNEC, HROB, LAIK, LETEN-
KA, LÉTO, LHÁT, LÍPA, MRAK,
NOHA, NOVÝ, OKNO, OPAR,
OPAT, OŠKLIVÝ, PARK,
PLOT, POLE, POZOUN, RAD-
NÍ, RUKA, SÍLA, VÍRA, VÍTR,
VOLÁNÍ, VZÍT, ZACHEUS,
ZAVŘENÝ, ZVON

Vánoční dětská osmisměrka
Na Vánoce odpoledne se
u mnoha kostelů pořádá
akce, při které se lidé sejdou
a připomínají si Ježíšovo
narození. Nechybí při tom
napodobenina chléva, oveč-
ky, koledování apod. Letos
se bude pořádat i u nás.
Jak se tato akce nazývá?
Přijdeš také?

ABRAHAM, ADAM, AMEN,
APSIDA, ČISTÝ, EDEN,
HLAD, HMAT, HNÍT, HORA,
HORKÝ, CHŮVA, ISLÁM,
KMEN, KNĚZ, MANA, ME-
TR, MIRIAM, MLHA, MO-
ZEK, NIČIT, NOTA, NOVÝ,
OBRAZ, OCHOZ, OPAR,
OTRAVA, OVCE, PLÍCE,
PODLÝ, PODOBAT, ŘEHO-
LE, ŘÍCI, SÁRA, SODOMA,
STAN, STRACH, STŮL,
SVAL, ŠATY, ŠTÍHLÝ, TŘÍT,
UČENÍ, VCHOD, VINA, VLA-
SY, VŮLE, VZÍT


