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FARNÍ OBČASNÍK
Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. Určeno pro vnitřní potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje
právo na úpravu a krácení textů.
Redakční rada: P. Josef Zelinka, Pavel Ludvík, Pavel Rafaja. Adresa redakce: Nám. 3. května 166,
765 02 Otrokovice. Tel. 577 922 337, e-mail: obcasnik@volny.cz, http://www.farnost.otrokovice.cz.
Uzávěrka dalšího řádného čísla: 13.10.2013, vydání dalšího řádného čísla: 27.10.2013

Název Termín a místo Vedoucí
Tygříci
5-9 let

čtvrtek 17:15-18:30
suterén

Tonda Hradil (732883665, tonda.hrad@seznam.cz)
Mirek Šiška (776720095, miniC@email.cz)

Skupinka mladších kluků

Název Termín a místo Vedoucí
Poutníci a
Škorpióni
9 - 15 let

sobota v 9:00
suterén

Vladimír Beran (776875507, lada@tom1419.org)
Jan Žalčík (739616333, zan@tom1419.org)
Karel Ondřich (774828748, karoon@seznam.cz)
Denis Bilík (605434269, denisbilik@seznam.cz)

15UP sobota v 18:00
suterén

Pavel Ševčík (608326059, Pajasevec@seznam.cz)
Lukáš Čambala (739187695, lukas.cambala@gmail.com)
Vladimír Beran (776875507, lada@tom1419.org)

Vedoucí oddílu: Vladimír Beran, e-mail: oddil@tom1419.org

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

Skupinky holek - TOM 1412 Otrokovice, http://tom1412.blog.cz
Název Termín a místo Vedoucí
Žabičky
6 - 10 let

pátek v 16:15
suterén

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

Sluníčka
10 - 14 let

pátek v 16:15
suterén

Helča Hanáková (608827917, helinkaH@seznam.cz)
Hanka Ludvíková (732381362, h.ludvikova@gmail.com)
Lucka Budínová (608513209, luciebudinova@seznam.cz)
Pavča Janečková (732539944, pajaneckova@gmail.com)

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

Úklid a údržba ve farnosti
Údržba kostelů: Jiří Lindner
Úklid kostela sv. Vojtěcha: 4 skupiny dle rozpisu
Sál pod kostelem sv. Vojtěcha: Miroslava Přikrylová
Úklid kaple sv. Anny: 3 dvojice dle domluvy
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Motto: „Vše, co se ve farnostech děje, má rozvíjet člověka
tak, aby se přiblížil ke Kristu.“ (Jan Pavel II., 1997, Krakov)

Milí farníci,
v těchto dnech již máme za sebou příjemné slunečné léto,
které mnohým z nás umožnilo strávit řadu pěkných chvil
se svými blízkými či kamarády. V čase léta se přímo nabí-
zela příležitost setkat se s druhými lidmi a spolu s nimi
prožít nám poskytnutý volný čas. Nyní nám opět nastaly

povinnosti, školní i pracovní, ale s nimi i další možnosti společného sdílení.
Věřím, že o naší farnosti v Otrokovicích můžeme mluvit jako o dobrém místě, kde se

lidé rádi společně schází. Proto přichází i toto mimořádné číslo farního občasníku
s informacemi o možnostech setkávání se v různých farních společenstvích.

Jsou to místa jak našeho setkání s Bohem, tak mezi sebou navzájem. Kromě pravi-
delných bohoslužeb máme ve farnosti i různé jiné příležitosti, kde se potkáváme buď kvůli
tomu, abychom si vzájemně prospěli na naší cestě ke Kristu, nebo i proto, že chceme
dobře využít své dary pro dobro druhých. Můžeme se tak vzájemně obdarovávat. Nabíd-
nutá setkání jsou pozváním pro každého, kdo se chce s druhými pomodlit, popovídat si,
sdělit své radosti i starosti.

Takových příležitostí je dobré využít a velké poděkování patří všem, kdo taková setká-
ní umožňují.

otec Josef Zelinka

Neděle 6. října 2013

Farní občasník
Aktivity farnosti sv. Vojtěcha, Otrokovice

Farnost jako místo setkávání
Zvláštní číslo

Modlitební společenství
Modlitby matek
V naší farnosti jsou 4 skupinky, které ve-
dou Miluše Zlatušková, Marie Berková,
Marie Šrubařová a Pavla Miklošková.

Kontaktní osoba : Miluše Zlatušková
Modlitba živého růžence
V naší farnosti je 80 členů živého růžence
ve 4 skupinách.

Kont. osoby: A. Janečková, M. Stružková,
M. Čechová a M. Budínová

Projekt putovní svatyňky
Duchovní iniciativa Schönstattského hnutí.

Kontaktní osoby:
Monika Hanáčková, Andrea Hartmannová

Seminář obnovy v Duchu sv. (2. ročník)
Každý sudý čtvrtek v 19:00 v učebně na faře.

Kontaktní osoba: Libor Kučera
Modlitební společenství pokročilých
Každý lichý čtvrtek v 19:00 v učebně na
faře.

Kontaktní osoba: Miluše Zlatušková

Duchovní život
Adorace
 Krátká tichá adorace každou středu po
mši svaté.
 Tichá adorace každý čtvrtek 9:00-11:00.
 První pátek v měsíci po mši sv.
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Adorační dny
 Adorace s obnovou zasvěcení lidstva
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu: 24.11.2013
Otrokovice
 Adorační den v Kvítkovicích: 16.3.2014
 Adorační den v rámci arcidiecéze - farní
kostel: 7.8.2014
Návštěvy nemocných
Návštěvy kněze se svatým přijímáním se
konají každý první pátek v měsíci a pak
před Vánocemi a Velikonocemi. Individuál-
ně lze dohodnout návštěvu kdykoliv a čas-
tější návštěvy se sv. přijímáním, které mohou
přinést pověření farníci.
Návštěvy nemocných na Senioru B a C zpro-
středkuje Marie Čechová.

Kontaktní osoba: o. Josef Zelinka

Liturgie
Bohoslužby mimo kostely
Charitní kaple – mše sv. nebo bohoslužba
slova každé úterý v 10:00.
Bohoslužba slova:
Senior B: první pátek v měsíci v 14:00.
Senior C: poslední pátek v měsíci v 14:00.
Denní modlitba církve – breviář
Ranní chvály – každé ráno ve farním kos-
tele v 6:30.
Chrámový sbor
Zkoušky každou středu v suterénu pod
kostelem. V letním čase v 19:30, v zimním
čase v 19:00 (resp. po skončení adorace).
V době letních prázdnin zkoušky neprobíhají.

Kontaktní osoba: Zdeňka Kvasnicová
Rytmické mše sv.
Každou neděli kromě prázdnin.

Kontaktní osoba: Josef Honzík
Zpívání dětí při páteční dětské mši sv.
Zkouška vždy v pátek v 15:30 v suterénu
kromě prvních pátků.

Kontaktní osoba: Míša Černošková
Prvopáteční schola
Pro holky a kluky 2. stupně ZŠ a starší.
Zkouší každý první pátek od 16:00
v klubovně na faře a poté zpívá při večerní
mši svaté.
Kont. osoby: Anna Berková, Karel Ondřich

Setkávání ministrantů
http://www.tom1419.org/ministrovani
Probíhá v rámci schůzek TOM 1419 Pout-
níků a Škorpiónů každou sobotu v 9:00
v sále pod kostelem.

Kontaktní osoba: Jan Žalčík
Společenství lektorů
Každou poslední sobotu v měsíci v 16:30
v klubovně na faře.
Kont. osoby: Marie Juráňová, Naďa Fraisová

Katecheze
Vyučování náboženství

S=suterén kostela, U=učebna na faře
Chvíle nad biblí
Vždy 3. pondělí v měsíci v 16:00 v sále
pod kostelem.

Kontaktní osoba: RNDr. Alois Orlita

Kulturně společenské akce
Farní odpoledne
Podle nabídky a možností termínů.

Kontaktní osoba: P. Josef Zelinka
Farní knihovna
Ve středu po mši sv. a v neděli po obou
mších sv. Na požádání kdykoli.

Kontaktní osoby:
Marie Knapková, Anna Krčmová

Další akce ve farnosti
Živý betlém: 25.12.2013
Noc kostelů:   23.5.2014

Tř. Den Čas Kde Vyučující
1. út 14:00 U M. Čechová
2./1 čt 14:30 U N. Fraisová

3. čt 16:00 S o. J. Zelinka
4. st 14:00 S D. Plšková
5. po 14:00 U o. J. Zelinka
6. po 15:30 U D. Plšková

8.-9. út 16:00 U N. Fraisová

2./2 čt 15:30 U N. Fraisová

7. st 16:00 U P. Věrný
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Děti a mládež
Mše sv. se zaměřením pro děti
V pátek mimo prázdniny.
Louskáček (schůzky vedoucích oddílů)
1x za 6 týdnů v neděli v 17:00.

Kontaktní osoba: Helena Miklová
Klub volného času (KVOČ)
http://kvc.tom1419.org
Každé úterý od 16:00 do 19:00 v sále pod
kostelem pro děti do 15 let.

Kontaktní osoba: Magda Honzíková
Nealkobar
V pátek kromě 1. pátku v měsíci po mši sv.
(v letním čase od 19:30, v zimním čase od
19:00).

Kontaktní osoba: Magda Honzíková

Rodiny
Klub maminek
V úterý od 9:00 do 11:00 v sále pod
kostelem.

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

Společenství chlapů
Každé sudé úterý 20:00-22:30 v sále pod
kostelem.

Kontaktní osoba: Petr Staněk

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

Kontaktní osoba: Marie Budínová

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

Kontaktní osoba: Alena Sedláčková

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

Kontaktní osoba: Marta Rafajová
Obinadla pro malomocné
Pletení obinadel pro malomocné.

Kontaktní osoby:
Marie Šmiková, Marie Knapková

Od září je opět v provozu NEALKOBAR,
který nabízí možnost setkat se s přáteli
nebo se třeba seznámit s lidmi, jejichž
tváře známe pouze od vidění z kostela.
No, a jak už z názvu vyplývá, můžete si
k tomu u baru objednat kávu nebo čaj a
výborné vafle či tousty k zakousnutí.
Mládež, ale i dospělí si mohou zahrát

v přední místnosti deskové hry, kulečník,
šipky, v zadní místnosti jsou k dispozici
kalčo, chňapky, vzdušný hokej.
NEALKOBAR je otevřen každý pátek,
kromě prvního pátku v měsíci po mši sva-
té.
Přestože víme, že zase nepřijdete,
jste opět a o to srdečněji zváni.

Páteční nealkobar opět v provozu!


