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Zkusíme v postu něco zlepšit?

Rok se s rokem sešel a přede dveřmi nám opět stojí
doba postní. Asi všichni si klademe otázku: co s ní

uděláme, jak ji využijeme? Podaří se nám něco změnit
k lepšímu?

I my jsme hledali různé podněty, zamýšleli se, otevírali
a zavírali knihy… Až najednou v knize „Následování Kris-
ta“ od T. Kempenského na nás zaklepalo pojednání o roz-
dílných hnutích naší přirozenosti a Boží milosti. Všichni asi
toužíme po opravdovém konání dobra. A právě T. Kem-
penský nám jasně vysvětluje, jak na to. Použil k tomu zají-
mavá srovnání, která mnohé objasňují. O ta, která nás
nejvíce zaujala, se s vámi chceme podělit.
„Přirozenost je lstivá, za cíl má vždy jen sebe. Kdežto mi-
lost si počíná prostě, neužívá úskoků a všechno koná pro
Boha.
Přirozenost se nerada podřizuje. Za to milosti touží po
sebezapření, ráda se podrobuje kázni.
Přirozenost se přičiňuje o svůj prospěch a pozoruje, jaký jí
vzejde užitek z druhého. Milost nehledí, co je jí užitečné a
příjemné, nýbrž co prospívá druhým.
Přirozenost miluje zahálku a tělesný odpočinek. Milost
však nedovede zahálet a ráda pracuje.
Přirozenost je chtivá, miluje soukromé věci. Milost pak je
laskavá a štědrá, má za to, že je lepší dávat než brát.
Přirozenost si hned stěžuje na nedostatek a obtížnost.
Milost statečně snáší nouzi.“

A dále autor pokračuje: „Tato milost je nadpřirozeným
světlem, jakýmsi zvláštním Božím darem. Ona pozvedá
člověka od pozemských věcí k nebeským.“

Co tedy říci na závěr…vlastně na začátek postní do-
by? Jak nezbytně potřebujeme Tvou pomoc, Pane, aby-
chom mohli konat opravdové dobro. Zkusme tedy zapomí-
nat na své já a svoji přirozenost a více vnímat věci, které
nejdou jen tak samy od sebe. I snaha se přece cení.

Postní dobu naplněnou úsilím o spolupráci s Boží mi-
lostí nám všem přejí

manželé Janíkovi
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Máme Anežku, čekáme Jana Pavla II.

P řed Vánocemi se v jednom z výklenků
našeho farního kostela objevila dlouho

očekávaná socha sv. Anežky, první
z čtveřice, která má v budoucnu zdobit
tento kostel, a v pátek 10. ledna 2014 jsme
mohli být přítomni jejímu  požehnání. Kro-
mě farníků se na této mši svaté sešli i zá-
stupci Charity, jejíž patronkou sv. Anežka
je, řezbář Josef Staněk, který je autorem
sochy, a zlínský děkan O. Ivan Fišar, jenž
sochu požehnal. V projevu na konci obřa-
du O. Josef vyslovil poděkování všem, kteří
se jakoukoli formou o sochu zasloužili.

Setkání s řezbářem
Po této slavnosti proběhlo v sále pod kos-
telem setkání členů současné a minulé
farní rady, kteří se na výběru soch podíleli,
s řezbářem Staňkem a O. Fišarem. Vzpo-
mínalo se, jak se s přípravou soch před
lety začínalo, jak obtížná a komplikovaná
jednání byla, jakým způsobem jsme do-
spěli ke čtveřici sv. Anežka, sv. Zdislava,
bl. Jan Pavel II. a sv. Don Bosco a jak

jsme vybírali autora. Josef Staněk řekl, že
se tak zdlouhavému postupu nediví, proto-
že jsme činili rozhodnutí možná na několik
set let.

Na setkání padla řada dotazů, zejména
na autora soch. Socha je převážně vyřezá-
na z lipového dřeva starého asi 15 let,
pocházejícího z hostýnských lesů. Aby se
zabránilo pnutí materiálu a jeho praskání,
byl použit jediný blok dřeva, který vznikl
slepením desek. Jedinou výjimkou je kříž
na kostele, který sv. Anežka drží v ruce,
ten je ze zvláštního kusu materiálu. Socha
je chráněna proti dřevokazu, je napuštěna
včelím voskem.

Vlastní řezbářská práce trvala asi 3
měsíce, kromě toho však musel autor
mnoho času věnovat přípravě, různým
poradám, schvalování apod. Jak Josef
Staněk uvedl, odlišná barva ovečky a so-
chy je dána povrchovou úpravou, nikoli
použitým dřevem, a máme očekávat, že
barvy dřeva se budou měnit, jak bude so-
cha stárnout.

Při instalaci sochy v kostele byly do zdi
zasekány dva ocelové profily a zalepeny
cementovým lepidlem. Na ně je pak nasu-
nut bílý kastl zhotovený z cementotřísko-
vých desek a na něm socha stojí. Socha je
v úrovni prsou navíc ukotvena ve zdi, takže
určitě nemusíme mít obavy pod ní sedávat.

Chystá se Jan Pavel II.
Jako další se bude připravovat socha bl.
Jana Pavla II. Řezbář Staněk řekl, že prá-
ce na této soše bude mnohem složitější.
Musí si dát velmi záležet na obličeji, proto-
že Jana Pavla II. si většina z nás pamatuje
a jeho podobu bude porovnávat se so-
chou.

Smlouva na vytvoření sochy je již při-
pravena, cena bude opět 200 tisíc Kč.
Když vše dobře půjde, budeme mít jeho
sochu v kostele před Vánocemi 2014. 

Pavel Ludvík
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Při příležitosti posvěcení sochy sv. Anežky
poskytl FOMu zlínský děkan O. Ivan Fišar
následující rozhovor.

Upoutalo vás něco na soše sv. Anežky?
Neměl jsem čas, nebo jsem si jej neudělal,
abych si před sochu v tichu sedl a nechal
se oslovit nejen dílem sochaře, ale i tím,
co by mi mohl a chtěl Duch Svatý skrze
sochu sdělit.

Anežka se starala o chudé a potřebné,
dnes na to máme státní sociální systém.
V čem nás dnes může Anežka inspirovat?
Určitě každý z nás zná dvě největší Boží
přikázání. Zkráceně: „Miluj Boha celým
svým srdcem a svého bližního jako sám
sebe“. Tak jako nemůžeme říci, že na lás-
ku k Bohu máme řeholníky, řeholnice, kně-
ze a ti tu lásku k Bohu zde na zemi za nás
„udělají“, tak nemůžeme říci, že státní so-
ciální systém za nás „vykoná“ lásku
k potřebným a nemocným. Nemocné, trpící
a potřebné máme a budeme mít stále kolem
sebe. Dokonce Pán Ježíš nám prozradil,
podle čeho budeme na konci svého života
souzeni: “Co jste udělali jednomu z mých
nejmenších, mně jste to udělali“ (Mt 25,40).

Asi i záleží, co považujeme za chudobu.
Máme kolem sebe obrovské množství
skutečně chudých lidí. Matka Tereza říká-
vala, že nejhorší není tělesná chudoba, ta
jednou skončí, ale daleko horší je duchov-
ní chudoba, tzn. když někdo nemá Boha.
A teď jsme na řadě my, abychom žili pro
všechny potřebné a strádající. Svatá Anež-
ka nám může být velkým příkladem a inspi-
rací, jak svým životem ukazovala na Boha,
jak se snažila žít evangelium, jak zapomína-
la na sebe a jak se nasadila pro Boha.

V mnoha kostelech se dnes opravují
střechy a izolace, my řešíme výzdobu.
Nejsme lehkomyslní? Neměli bychom
schraňovat finance na důležitější věci?
Dnešní nevěřící by určitě tak uvažoval. Ale

podobně uvažoval Jidáš: když nějaká žena
pomazala Ježíšovi nohy drahým olejem,
tak se zeptal Ježíše: „Proč ten olej nebyl
prodán za tři sta denárů  a peníze nebyly
dány chudým?" Na 300 denárů by tehdy
pracoval dělník skoro celý rok! Sami si
najděte Ježíšovu odpověď v Janově evan-
geliu ve 12. kapitole.

Proč by měli lidé kromě běžných kostel-
ních sbírek ještě něco darovat na so-
chy? Co tím získají, co jim takový dar
přinese?
Myslíte si, že Bůh štědře neodmění každý
dobrý skutek, který je vykonán z lásky
k Bohu? A pak my, lidé dnešní doby, by-
chom také měli zanechat odkaz naší víry a
lásky k Bohu budoucím generacím.

Zdá se mi, že dříve byli lidé na své dary
více hrdí, neváhali to veřejně projevit.
Nevytrácí se dnes hrdost na činy nebo
práci pro farnost?
Záleží na tom, jaké místo v našem životě
zaujímá Bůh. Na dílech minulých generací
hmatatelně vidíme, jakou lásku měli
k Bohu, jak mu dávali ve všem přednost,
jak se dokázali pro něho obětovat. 

O našich sochách se zlínským děkanem

Poděkování za dary na nové sochy
Za sochu sv. Anežky bylo již zaplaceno
200 000 Kč. Uznání patří všem štědrým
dárcům za to, že potřebná částka byla
včas shromážděna. Jednotliví dárci nebo
společenství častokrát přispívají opakova-
ně, mnozí anonymně. Dárců je nyní asi 47
mimo těch, kdo přispěli do kasičky.
Pokračujeme v přijímání individuálních
darů na sochu Jana Pavla II. Máme už
shromážděno celkem 125 740 Kč. Od
začátku roku 2014 činily dary 78 540 Kč.
Od začátku sbírky se v kasičce vybralo
43 660 Kč a od jednotlivých dárců 282 080
Kč.
Všem dárcům patří srdečné poděkování.

O. Josef Zelinka
a členové pastorační rady farnosti
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O majetkovém vyrovnání s církvemi

P řed dobou komunismu žila církev
z vlastních zdrojů (výnosy majetku,

dary a sbírky) a příp. státních peněz tam,
kde vykonávala službu pro stát. Po roce
1948 komunistický režim zabral veškerý
církevní majetek a platil jen nízké platy
duchovním. Po roce 1990 bylo nakládání
s církevním majetkem zablokováno
s úmyslem, že financování církví se bude
řešit. Jednání trvala přes 20 let a výsledné
řešení, obsažené v zákonu č. 428/2012 je
založeno na těchto principech:
1. Církev dostane zpět movitý a nemovitý
majetek v hodnotě cca 75 mld. Kč. Jde
pouze o majetek, který vlastní stát, tedy ne
kraje, obce a soukromé osoby.
2. Stát vyplatí církvím postupně během 30
let 59 mld. Kč jako náhradu za tu část ma-
jetku, která zůstane obcím a soukromým
osobám. Jde tedy o částku asi 2 mld. roč-
ně.
3. Příspěvek na platy duchovních bude
stát postupně snižovat až do roku 2028.

Církev musí z veškerého svého majetku
získat výnos asi 2 mld., aby byly zajištěny
platy duchovních, zaměstnanců a chod
církevního aparátu. Kromě toho musí zís-
kat další výnosy na údržbu nemovitostí,
památek, obnovu lesů apod.

Výhody majetkového vyrovnání
 Církev nebude odkázána na prostředky
daňových poplatníků, z nichž většina je
bez vyznání.
 Církev bude materiálně nezávislá na
státu a bude plně odpovídat za svoje hos-
podaření a stav majetku.
 Investované prostředky se vrátí občanům
bez rozdílu vyznání ve formě církví posky-
tovaných služeb (např. školy).
 Dojde ke zrušení blokace církevního
majetku na území a v okolí obcí. Obcím to
umožní územní plánování a rozvoj.

Zpracováno dle www.sluzbaverejnosti.cz 
Pavel Ludvík

Fakta o majetkovém vyrovnání

Hodnota majetku vraceného církvím
vypadá jako velmi vysoká. Mnozí se

obávají, že hospodaření s tímto majetkem
církev nezvládne, nebo že vracení majetku
ohrozí rozpočet státu.
 Z celkového objemu restitucí vyplace-
ných lidem i organizacím od roku 1989 činí
církevní vyrovnání asi 5 %.
 Celková plocha lesů a polností, které
církev nakonec bude vlastnit, tvoří 4 %
z plochy ČR.
 Finanční náhrady, které bude stát vyplá-
cet, činí asi 2 mld. Kč. Tato částka činila
v roce 2012 0,17 % státního rozpočtu.
 Pro srovnání: Obnovitelné zdroje energie
podporuje stát ročně částkou 35 mld. Kč,
na starobní důchody vydává 300 mld. Kč
ročně.

 Dosavadní příspěvek na chod všech
církví v ČR je srovnatelný s ročními nákla-
dy na provoz Národního divadla.
 Za 50 let od zahájení majetkového na-
rovnání bude úspora státu činit 28 mld. Kč.

Co bychom také měli vědět

Pomůžeme také?
V loňském roce spustila Česká biskupská
konference in ternetové s t ránky
www.sluzbaverejnosti.cz, které obsahují
podstatné informace k majetkovému vy-
rovnání s církvemi a náboženskými spo-
lečnostmi. Současně nás biskupové prosí,
abychom šířili informace z těchto stránek
všem, kdo o ně mají zájem.
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Dovolte mi krátké vysvětlení restitucí,
kterými církev vůbec nezbohatne, jen

se změní způsob financování. Stát přesta-
ne platit kněze, a tím bude mít menší mož-
nost zasahovat do vnitřního života církve,
což právě některým vadí. Stát vrátí církvi
majetek, který má ve svých rukách, a pro-
platí majetek, který je v rukách krajů, obcí
a soukromých osob. Z tohoto majetku si
pak musí církev trvale vydělávat na platy
duchovních a na provoz. Pokud budeme

hospodařit úspěšně, budeme podporovat
další prospěšné aktivity. Církev už dnes
platí nemocniční kaplany v některých ne-
mocnicích, či učitele náboženství v někte-
rých školách a pastorační asistenty v ně-
kterých Charitách. Snížení restituční část-
ky stanovené zákonem a dohodnuté ve
smlouvě se státem by vedlo k propouštění
zaměstnanců. To bychom neměli dopus-
tit. 

Z vánočního pastýřského listu arcibiskupa

Arcibiskup Graubner o církevních restitucích

Má být církev chudá aneb co řekl papež František?

Nový papež František přináší některé
nové pohledy do života církve, které

církev v oblasti Jižní Ameriky běžně proží-
vá, ale pro Evropany je to určité překvape-
ní.

Ve svém proslovu k novinářům poprvé
jako papež vyjádřil svůj postoj, že církev
má být církev chudých a pro chudé. To
média okamžitě interpretovala jako posel-
ství, že církev má být chudá s dalším ko-
mentářem, že nemá usilovat o získávání,
ale i udržování současného majetku. To je
voda na mlýn našim politikům, kteří kritizují
zákon o vyrovnání státu s církvemi s argu-
mentem, že je to dokonce proti vůli pape-
že.

Jak je to tedy s tou chudobou církve?
Bude papež usilovat o chudou církev?

Papež podle správného překladu řekl,
že církev by měla být církví chudých a pro
chudé. To ale není to samé jako, že církev
má být chudá. V evangeliu sv. Matouše v
odstavci o blahoslavenstvích se říká (Mt
5,1-3): Blaze chudým (pokorným) v duchu,
neboť jejich je království nebeské. Chudo-
ba zde není chápána jako nějaký majetek,
ale jako vztah k tomuto majetku.

I člověk, který má majetek, a někdy i
značný majetek, může být v duchu chudý.
Svůj majetek neužívá rozmařile, ale využí-
vá ho k šíření pravdy dobra a krásy (papež

František ve stejné promluvě ke kardiná-
lům).

Majetek není nějaké zlo. Říká se, že
chudoba cti netratí, ale také platí, že zavi-
něná chudoba není nějaká ctnost. Naopak,
zodpovědný člověk má usilovat o určitý
majetek, který zajistí jemu, ale i těm, kteří
na něm závisí (např. rodina ale i další bliž-
ní) důstojný život a určité zabezpečení v
budoucnosti. Podobenství o hřivnách (Mt
25,14-30) vybízí k určité zodpovědnosti
člověka při hospodaření s majetkem, který
mu byl svěřen.

Ve vysílání televize v pořadu Třináctá
komnata Karel Schwarzenberg na otázku
moderátora, co mu předala jeho výchova v
rodině na Orlíku, uvedl, že v prvé řadě
vědomí: “Nic Ti nepatří, nic nevlastníš, jen
všechno užíváš.“ A hned druhá zásada:
“Užívat to musíš ve prospěch těch, kteří na
Tobě závisí.“ Není divu, že jako třetí hod-
notu, kterou už v dětských letech dostal,
byla výchova v katolické víře.

Podobně by měl být chápán vztah k
církevnímu majetku. I když bude církev
církví chudých, může využívat přiměřený
majetek ve prospěch chudých. A její povin-
nost je, aby s tímto přiměřeným majetkem
dobře hospodařila, aby měla dostatečné
prostředky pro svou činnost. 

Vít Kubíček

Převzato ze serveru Christnet.cz se svolením jeho redakce.
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Budovy budou problémem
Vnímám restituce církevního majetku jako
částečné narovnání majetkových křivd. Ale
myslím si, že v současné době bude ná-
ročné tento majetek využívat tak, aby za-
bezpečil financování všech církví
v budoucnosti, kdy skončí dotace státu.
(Některým nebylo co vrátit, žádný majetek
neměly.)

Kontinuita činností v klášterech a cír-
kevních objektech byla přerušena, počet
řeholníků i celkově věřících také poklesl.
Jako dobré vnímám navrácení lesů a po-
zemků, ale navrácení budov, které mnohdy
jsou ve špatném stavu, vidím jako proble-
matické. (To mohou již nyní potvrdit někte-
ré řády, kterým byly již budovy vráceny
dříve.)

Tato podnikatelská činnost bude muset
fungovat tak, aby „obstála“ v dnešní době
a výnosem plně zajistila financování církví.
Jak dalece to sami umíme, či budeme mo-
ci důvěřovat pověřeným osobám? Podle
čeho budeme určovat priority, na co máme
a na co už ne? 

Anna Janotová

Dobré správce je třeba vychovat
Na využívání získaného majetku budou
muset dohlížet zkušení odborníci. Má je
církev? Většinou nemá, takže si bude mu-
set tyto správce najmout a zaměstnat.
Kdyby otrokovická farnost v restitucích
něco získala, myslím, že dobří správci by
se našli. Ale naše farnost nedostane nic.
Správa velkého majetku s sebou přináší i
velká pokušení, která se nevyhnou ani
křesťanům, a vlastník bude muset být na
správce přísný, tvrdý a nesmlouvavý. To
však neznamená, že nemůže projevovat
pochopení a lásku. Mám však obavu, aby
křesťanská láska tu přísnost zcela nena-
hradila.

Myslím, že dobré správce je možno
vychovat, samozřejmě to nějakou dobu
trvá. Můžeme začít už teď, nejen ve far-
nosti, ale třeba i doma. Pracovat a učit se
novým dovednostem, využívat čas a
schopnosti nám přidělené, šetřit a uvážlivě
utrácet, myslet na budoucnost. Věřím, že
když takto povedeme naše děti, jednou se
mezi nimi najdou dobří správci církevního
majetku. 

Pavel Ludvík

Jsme si vědomi rizik restitucí?

Majetkové vyrovnání v otrokovické farnosti
Na otázky k církevním restitucím v otroko-
vické farnosti odpovídá farář P. Josef Ze-
linka.

Několikrát už bylo řečeno, že majetek
se nebude vracet jako církvi jako celku,
ale jednotlivým farnostem, řádům a dal-
ší církevním subjektům. Bude se něco
vracet naší farnosti?
Na základě pokynů z arcibiskupství jsme
pátrali ve farním archivu i jiných písemnos-
tech, zda farnost má nárok na vrácení ně-
jakých nemovitostí. Díky tomu jsme narazi-
li na jednu nesrovnalost v užívání farního
pozemku, kterou jsme následně vyřešili.
V současnosti má farnost některé nevelké
pozemky v pronájmu, ale žádné nemovi-
tosti, které by se měly vracet, se nenašly.

Stát postupně přestane církev financo-
vat. Dostávala naše farnost od arcibis-
kupství nějaké příspěvky, máme se no-
vého stavu obávat?
V současné době hradí arcibiskupství plat
duchovních a výuku vedenou katechety,
pokud neučí ve škole. Tyto náklady byly
ovšem dosud financované z příspěvků,
které církvi poskytoval stát. Tento příspě-
vek se bude postupně snižovat a církev
bude muset zajistit platy duchovních
z vlastních zdrojů. Farnosti se na tom
pravděpodobně budou podílet. Dosud na-
še farnost přispívala na chod a společné
aktivity arcidiecéze 54000 Kč ročně.
V oblasti katecheze na farách se bude
zřejmě více spoléhat na dobrovolnou služ-
bu. 
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 U jedné rodiny jsme si vykoledovali
buchtu, a protože jsme ji už nikdo nemohli,
dali jsme si ji do košíku. O kus dál jsme
koledovali v domku, při zpívání jsem košík
položila na zem a než jsme dozpívali, tak
jejich pes nám buchtu sežral. A když jsme
to zjistili, tak paní říkala: „Musíme vám
přispět víc, když jsme vám to sežrali.“
 Šli jsme po cestě a kolem jelo auto. Řidič
zastavil a jestli si nás prý může vyfotit.
Svolili jsme. A prý ať jdeme, že si nás i
natočí. Tak jsme museli kousek jít a při
tom jsme i zpívali. Ale vůbec nám nepři-
spěl!
 V jednom činžáku je 6 pater bez výtahu,
když to vyšlapeme nahoru, jsme úplně
hotoví. Nejhorší je, když tam chtějí, aby-
chom hned zpívali, a my sotva popadáme
dech. Nahoře bydlí hodně stará paní, ale
je velice čiperná. Řekla nám: „Já jsem se
dožila 91 let myslím jen proto, že bydlím
tady nahoře a chodím ty schody každý
den. Dřív to bylo i 4x denně, dnes už to
nejde.“ O patro níž žije paní, má kolem 90
let. Byla z návštěvy hodně dojatá.
 Úžasné je to, že když léta chodíš stejný
rajon, tak se seznámíš s lidmi. Už tě na
ulici poznávají, zastavují tě a ptají se, jestli
přijdeš. Když je navštívíme, povykládají, co
se za rok událo. Vidíš, jak stárnou. Před 7
lety se jim u nohou batolily prťavé děti,
dnes je to jinak.
 S některými lidmi se vídáme jen jednou
za rok. Právě při Tříkrálové sbírce. Díky ní
nás však pojí jakési zvláštní pouto přátel-
ství. Ráda vzpomínám na letošní milé se-
tkání s rodinkou, která nám při koledování
pravidelně otevře své dveře i srdce. Dozpí-
vali jsme, pozdravili se navzájem a pak
jsme uznale pohlédli na malého klučinu.
"Ty už jsi velký kluk, příští rok bys mohl
chodit s náma." Usmál se. "Jejej, a tuhle
princeznu si pamatujeme ještě v peřince!"
Maminka se v tu chvíli vytratila a za oka-
mžik se objevila ve dveřích s malinkým
uzlíčkem v náručí, aby nám představila
nejmladšího člena rodiny. "Tak tohle je náš

vánoční dáreček. Je to takový náš Ježí-
šek." A my... prostě nemohli jsme reagovat
jinak, než slovy: "Tak to my jsme se mu
přišli poklonit..."
 Vedla jsem skupinu starších holek. Bylo
vidět, jak je jim koledování příjemné, jak v
tom vidí smysl. Už hlásily, ať s nimi počítá-
me příští rok.
 U jedněch dveří jsme zazvonili a otevřela
nám mladá rodina, troufnu si říct, že se
musela nově nastěhovat - z předešlých let
si je nepamatuji (a že tam chodím už pěk-
nou řádku let). Dívali se na nás s úžasem
a překvapením, jako by Tři krále viděli
opravdu poprvé v životě. I přes to, že naši
sbírku zřejmě dříve nezažili, patřili k těm
nejštědřejším.
 Moji Tři králové na konci koledování ro-
zumovali takto: s kovovými penězi je po-
kladnička moc těžká, ale s papírovými je
cennější. 

Tříkrálová sbírka v Otrokovicích a okolí

Poprvé na Tříkrálovku jako vedoucí

Osobně jsem šel na svou první Tříkrá-
lovku docela dávno. Může to být ta-

kových 8-9 let a co vím, tak jsem snad od
té doby ani nikdy nevynechal. Vím, že
jsem býval nejčastěji Baltazar, protože se
nikdo nechtěl černit, ale mně to nikdy ně-
jak nevadilo.

No, letos jsem myslel, že poskládáme
nějakou skupinku starších kluků, ale pak
jsem se dozvěděl, že je málo vedoucích a
že někoho potřebují. Tak jsem si říkal,
proč to nezkusit. Domluvil jsem si skupin-
ku menších kluků. Myslel jsem, že to bude
docela námaha je zvládnout, ale dalo se
to, i když ke konci už je to asi moc nebavi-
lo a dělali trochu binec.

Jinak se mi to hodně líbilo a příští rok
do toho půjdu asi zase. 

Vojta Rafaja

V Otrokovicích se letos při Tříkrálové sbír-
ce vybralo celkem 252 741 Kč, v celé ob-
lasti, v které působí otrokovická Charita,
pak 609 653 Kč.
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Ze vzpomínek otrokovických jáhnů a kaplanů

Do Otrokovic jsem byl poslán v červen-
ci roku 1992 pracovat jako pastorační

asistent a později, když jsem přijal jáhen-
ské svěcení, působil jsem ve farnosti jako
jáhen.

Na svou jáhenskou praxi mám velmi
hezké vzpomínky. Byla to doba, kdy v Ot-
rokovicích začínala stavba nového kostela.
Čas naplněný pracovním zápalem, entuzi-
asmem a radostí při růstu nového, moder-
ního Domu Božího. Při intenzivní práci se
vytvářela funkční, konstruktivní atmosféra
v mezilidských vztazích a ušlechtilá vize
nového kostela nás všechny spojovala.
Rád na to období vzpomínám a také po-
každé, když se setkám s otcem Vojtěchem
Šímou, náš rozhovor se dotkne těchto
našich společných dnů v Otrokovicích.

V roce 1993 jsem přijal kněžské svěce-
ní v Olomouci a následně byl poslán do
Holešova, kde jsem působil jako kaplan a
exkurendo administrátor farnosti Žeranovi-
ce.

Po roce jsem byl ustanoven farářem ve
Velkém Ořechově, kde jsem pracoval čtyři
roky. V této době jsem se věnoval pasto-
rační činnosti a nezbytným opravám koste-
la a kaplí.

Začal jsem také tříleté dálkové studium
na Teologické univerzitě v Opoli a získal
licenciát z teologie v oboru liturgie. I když
po pracovní stránce bylo mé působení
intenzivnější, vzhledem ke studiu a dojíž-
dění na fakultu vzpomínám na tu dobu rád.
Zvláště na svatováclavské oslavy, každo-
roční poutě, které se k tomuto hlavnímu
patronu farnosti koncem září konaly. Ve
všech obcích jsem také našel živé spole-

čenství věřících, kteří se pravidelně schá-
zeli v místních kaplích k bohoslužbám.

V červenci roku 1998 jsem byl ustano-
ven ve farnosti Luhačovice, nejdřív jako
administrátor a posléze jako farář a zde
působím dodnes, rovněž i jako exkurendo
administrátor ve farnosti Pozlovice. Ve
studiu jsem pokračoval i v dalších letech a
ukončil je v roce 2004. Po složení přede-
psaných zkoušek a obhajobě dizertační
práce na Teologické fakultě univerzity v
Opoli jsem získal právo užívat titul doktora
teologie v oboru liturgie. Mé současné
farnosti, nacházející se na území Luhačo-
vického zálesí, jsou zvláštní svou různoro-
dostí. Farnost tvoří místní věřící, přespolní
návštěvníci, pacienti lázní i rekreanti.

Každá farnost má svá specifika, každá
z nich utváří pestrou mozaiku nezapome-
nutelných dojmů, společných modliteb,
pastorační spolupráce, přátelských setkání
i bolestných rozloučení. Otrokovice mají
nepopiratelný primát v mé kněžské službě
– byl jsem zde i přes určitou jazykovou
bariéru velmi vstřícně a srdečně přijat.
Především však jsem tady, ještě v rozesta-
věném kostele, sloužil na území České
republiky svou první mši svatou. Na všech-
ny, se kterými jsem se v Otrokovicích se-
tkal, na současné farníky i na ty, kteří už
mezi námi nejsou, vzpomínám a pamatuji
ve svých modlitbách. Všem ze srdce žeh-
nám! 

P. Hubert Wójcik

Pokračujeme ve vzpomínkách kněží, kteří před lety začínali svou kněžskou dráhu u nás.
Vzpomínky p. Huberta Wójcika, který pobýval v Otrokovicích v letech 1992-1993, doplňu-
je ohlédnutí p. Vojtěcha Šímy, za jehož otrokovického působení začali do naší farnosti
mladí jáhni a kaplani přicházet.

Ze vzpomínek O. Huberta Wójcika

Vysvětlivka:
Exkurendo administrátor — kněz, který
spravuje neobsazenou farnost odjinud
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V Otrokovicích jsem působil 16 let, od r.
1982 do r. 1998, pak jsem byl 12 let v

Olomouci, kde jsem působil jako rektor
Arcibiskupského kněžského semináře.
Potom jsem byl 3 roky v Kroměříži a od
roku 2013 se nacházím ve Velehradě na
Stojanově.

Můžu říct, že čím jsem starší, stále více
objevuji podstatu kněžství, jsem vděčný za
povolání a za to, že mohu Církvi, nakolik
jsem schopen, sloužit. Nemohu ani příliš
hodnotit, co bylo v mé dosavadní kněžské
dráze to nejdůležitější. Asi všechno, čím
jsem procházel, bylo důležité. Každé půso-
biště jsem se snažil vnímat tak, že jsem si
ho sám nezvolil, že mě tam poslal Ten,
kterému jsem při svěcení život svěřil. Při
zpětném pohledu se raduji z toho, co se
podařilo, ale také přiznávám chybné neuvá-
žené kroky, omyly, které vedou k vědomí, že
stále žiji z Božího odpuštění a jeho dobroty.

Za mého působení v Otrokovicích se
vystřídali 4 kaplani, ale nemohu opome-
nout skvělého P. Aloise Lyčku, který jako
důchodce s nadšením a ve velké pohodě
ve farnosti a v celém okolí vypomáhal.
Spolu jsme na faře prožili 8 nebo 9 let a
k paní Žatecké chodili na oběd.

Jako jáhen přišel P. Hubert Wójcik
z Polska. Děti mu dali název Otec Duha,
protože Poláci těžce rozlišují hlásky „h“ a
„ch“. Hubert při znamení kříže říkal „... i
Duha Svatého“. Byl velmi zručný, ke každé
práci se uměl postavit a to bylo přínosem
při začátku stavby kostela.

Zavedl na faře „odpolední dýhánky“,
které spočívaly v popovídání si u dobré
kávy. Rád jsem sledoval, jak dovedl při
dětských mších sv. zrežírovat, pak s dětmi
jednoduchým způsobem zahrát a tím při-
blížit přečtené evangelium. Jako novokněz
se s námi rozloučil mší sv., kterou sloužil
na staveništi kostela a odešel jako kaplan
do Holešova.

Už při Hubertově mši sv. byl předsta-
ven nový jáhen P. Pavel Cieslar, chlap jak
hora, který vstoupil se stejným fortelem do
započaté práce. Měl dar poutavě a barvitě
vyprávět, co všechno prožil, a často jsme

ani nepostřehli, že má bohatou fantazii,
která dovede vytvářet neskutečně napína-
vé příhody, které se nikdy nestaly, ale pro
pobavení byly výborné. Zažili jsme spolu
mnoho humorných událostí a vzpomínám
na jeho jedinečný, vlastnoručně uvařený
segedínský guláš. Také jako novokněz
sloužil mši sv. v rozestavěném, ale už za-
střešeném kostele. Zůstal jako kaplan dále,
ale působil také v Tlumačově a pak v Halen-
kovicích a Malenovicích. Vznik ostravsko-
opavské diecéze přinesl jeho odchod.

V roce 1995 nastoupil novokněz P.
Petr Bohačík; nebyl nám neznámý, proto-
že jako student u nás konal bohosloveckou
praxi. Tichý, nenápadný, schopný naslou-
chat druhým s pozorností a zájmem. Bylo
roztomilé, když se soustředil na jednu věc
a přitom zapomněl na druhou, jak se provi-
nile dovedl omlouvat. Kolikrát večer už jsem
se chystal jít spát, slyšel jsem, jak klaply dve-
ře, a to Petr kráčel do kostela se modlit. Kdy
se vracel, už jsem neslyšel. Také po roce
odešel do své rodné ostravsko-opavské
diecéze. V lednu už oslavil padesátku.

Otce Petra vystřídal zase novokněz P.
Antonín Hráček, který konal jáhenskou
službu na AG Kroměříž. Asi tím, že působil
na gymnáziu, měl dobrou průpravu pro
vedení mládeže, kterou mohl ve farnosti
zúročit. Dobře se orientoval ve farnosti a
přicházel s podnětnými pastoračními nápa-
dy. Také se mi vybavuje, jak poskakoval
po farních schodech, protože ho nějak
neposlouchalo koleno. Oba jsme v roce
1998 byli posláni k plnění jiných úkolů.
Antonín na nějaký čas do Velkého Ořecho-
va a já do Olomouce.

Poněvadž se střídali mladí kaplani, ani
jsem nepozoroval, že roků přibývá. Na
všechny velmi rád vzpomínám, každý při-
nesl do farnosti něco nového, od každého
jsem měl možnost se něco přiučit a také
jsem byl jimi obohacen. Myslím, že mezi
námi vznikl kamarádský vztah, který trvá
dodnes, a když je příležitost, rádi se setká-
váme. Snad jsme z našich hezkých vztahů
něco zanechali i v Otrokovicích. 

O. Vojtěch Šíma

Vzpomíná bývalý otrokovický farář O. Vojtěch Šíma
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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 Josef Staněk z Bučovic. Nyní se chystá socha bl. Jana Pavla II.
Stav sbírky k 9.2.2014: 125 740 Kč.
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. 

Farní zprávy

 Za účelem uspořádání besedy k Roku
rodiny pro manželské páry s dětmi byli
osloveni manželé Osohovi z Centra pro
rodinu. Navržené termíny jsou 4. 4. nebo
11. 4.
 Otec Pavel Cieslar byl požádán o uspo-
řádání duchovní obnovy k Roku rodiny pro
rodiče i prarodiče. Byl navržen termín
22. 3., začátek v 9:00 hod.
 PR byla seznámena ve stručnosti s do-
savadní přípravou na Noc kostelů 2014.
 26. 4. se uskuteční Svatovojtěšská vese-
lice.
 V neděli 9. března využije naše farnost
nabídku na vystoupení herce Miroslava
Částka s názvem „Rozbít led“.

 O. Josef seznámil PR s vyhodnocením
práce Lenky Hanzlové pro farnost
(asistence v náboženství, administrativní,
ekonomické, pomocné a úklidové práce),
která byla půl roku hrazena z dotace pro-
střednictvím Úřadu práce. Z pohledu far-
nosti i duchovního správce je tato funkce
prospěšná a PR navrhuje uzavřít v dalším
období s L. Hanzlovou Dohodu o provede-
ní práce.
 S řezbářem Josefem Staňkem bude uza-
vřena smlouva na zhotovení 2. sochy –
Jana Pavla II. PR požaduje možnost od-
souhlasení modelu tváře před vlastním
zhotovením řezby.
 Padl návrh na renovaci kapličky na hřbi-
tově v Kvítkovicích.

Z jednání pastorační rady farnosti 3. 2. 2014

Křty, sňatky a pohřby za poslední období
Křty:
Alžběta Jurová, Monika Ďurišová
Církevní zplatnění sňatku:
Jiří Piňos a Iveta Piňosová
Poslední rozloučení:
Jindřich Bánovský, Jiřina Benechová, Vlastimil Kulenda, Magda Szcepanková,
Mária Kubatková
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Počáteční zůstatek k 1.1.2013 1 152 420
Celkem příjmy 2 143 674
Ve sbírkách vybráno 968 990
Za církevní úkony a činnosti 30 000
Peněžní dary od farníků 403 310
Půjčka na zaplacení terasy 600 000
Úhrada od pojišťovny 9 937
Nájmy (pozemky, byty na faře) 81 690
Příspěvek od ÚP na VPP 44 826
Úrok z běžného účtu 4 921
Celkem výdaje v Kč 2 995 799
Opravy a pořízení majetku 2 036 249
Oprava terasy kostela sv. Vojtěcha 1 836 249
Socha sv. Anežky 200 000
Režijní výdaje 537 606

z toho
Elektřina (kostely + fara) 78 500
Plyn (kostely + fara) 200 316
Voda 72 245
Kanc.+hyg. potřeby a drobný mat. 80 429
Telefon a internet 11 942
Pojištění majetku 36 961
Mzdy+odvody 53 213

Odeslané částky 272 530
v tom
Dar sdružení OMEGA 17 000
Dar TV NOE 17 000
Odeslané sbírky na AO 175 530
Desátek 2013 53 300
Havarijní fond 9 700

Bohoslužebné výdaje 29 761
Ostatní výdaje 24 463

Konečný zůstatek v Kč 300 295
Zůstatek v pokladně v Kč 14 850
Zůstatek na běžném účtu v Kč 285 445

Daň z příjmu za prodaný pozemek 95 190

Přehled hospodaření farnosti v roce 2013
Odeslané sbírky na AO
v roce 2013
Seminář 24 000
Charita 25 000
Misie 32 500
Haléř sv. Petra 21 000
Svatá země 9 000
Církevní školství 20 160
Postní almužna 3 600
Křesťanská média 28 870
Bible 11 400
Celkem 175 530

Jak splácíme dluh
na terasu?
Na zaplacení oprav terasy a
suterénu si naše farnost půjčila
600 000 Kč. Na konci tohoto
roku máme uhradit první splátku
ve výši 150 000 Kč. Podle vý-
sledků sbírek to vypadá, že
splátku bez problému uhradí-
me. 

Vysvětlivka k tabulkám:
AO - arcibiskupství Olomouc
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Stát se Ježíšovým rybářem

Z promluvy 3. neděle v mezidobí

Počátky Ježíšova hlásání evangelia
jsou nejprve spojeny s tím, že si hledá

učedníky. Povolává rybáře, aby se stali
jeho následovníky a přijali poslání rybářů
lidí. To znamená, aby se naučili získávat
lidi pro Boží království. A tak jako tehdy,
ani nyní nechce Ježíš zůstat bez naší spo-
lupráce. On nehodlá být Bohem, který si
v dějinách udělá a zařídí všechno sám. On
nás povolal, abychom se na tom všem
spolupodíleli. A někoho volá třeba zvlášt-
ním způsobem, aby měl účast na šíření
Božího království jako kněz, řeholník, nebo
jiným způsobem zasvěceného života.
Všechny věřící však určitě volá k tomu,
aby se na růstu Božího království podíleli
ve svých rodinách a farnostech. Všichni,
kteří v Kristu poznali a nalezli svého Spasi-
tele, jsou povoláni k tomu, aby svým dílem
pomáhali získávat další lidi pro Krista.

Myslím, že mnoho inspirujícího je
v tom, když pozorujeme skutečné rybáře,
jak někde na břehu vodní hladiny čekají na
úlovek. Oni nemají žádnou možnost, jak ty
ryby ve vodě přesvědčit, aby připluly blíž a
věnovaly svoji pozornost tomu, co pro ně
na své udici připravili. Trpělivě však na ně
čekají. Přirovnáním nás křesťanů k těmto
rybářům lze názorně ukázat, jakým způso-
bem se každý věřící může podílet na tom
povolání rybářů lidí. Podobně jako ti rybáři,
musíme se i my stále držet jakoby té udi-

ce, kterou je pro křesťana Kristovo evan-
gelium. S nějakým přesvědčováním těch
ryb, kterých se náš rybolov týká, tedy ne-
věřících, bychom taky asi moc neuspěli.
Máme však být ve střehu, připraveni za-
brat, když si někdo všimne toho, co nám
Ježíš nabízí. Jakmile někdo projeví zájem
aspoň o něco z toho, co se týká křesťan-
ského života, může být úkolem kohokoliv
z věřících, stát se v tu chvíli Ježíšovým
rybářem.

No a tou udicí, která může někoho
takto ulovit a přitáhnout, se nemůže stát
jen samotné evangelium, ale především
oslovující příklad křesťanského života
podle něj. Ježíš založil církev jako živý
organismus, kde on je hlavou a věřící tvoří
údy jeho těla, které si mají navzájem po-
máhat a společnými silami se snažit vná-
šet do světa dobro a lásku. Přirozeně to
lidé nemohou pochopit, když jim to věřící,
kteří jsou v církvi, neukáží.

To se pak neobejde bez vytváření pří-
ležitostí, kde se lidé mohou setkávat mimo
bohoslužby, nebo se spolu vytvářet nějaké
dobré dílo. To může být příležitostí
k oslovení lidí, kteří se zatím ještě
v kostele necítí příliš doma. Pak hodně
záleží na tom, jakého přijetí se jim dosta-
ne. A taky na tom, jestli je vůbec někdo
pozve a umožní jim nahlédnout tímto způ-
sobem do dalších oblastí, které jim mohou
pomoci objevit Boha ve svém životě. 

O. Josef Zelinka

Církevní restituce na půlnoční
Jak se téma o navracení církevního majetku dostalo do mé promluvy na půlnoční?

Vždycky, než se začnu chystat na kázání, nejprve se modlím a čekám, jestli mi Pán
vnukne nějakou myšlenku, kterou bych mohl použít. Na mysl mi přišlo, že u tématu chu-
dých jeslí v Betlémě bych mohl zmínit, proč se navracení církevního majetku s chudobou
církve nevylučuje. Tu jsem se zarazil a v duchu říkám: „Pane, restituce na půlnoční? To
nemyslíš vážně?“ Ale protože jsem se neodvážil zpochybnit, že myšlenka mohla opravdu
přijít z Ducha svatého, toto téma jsem na půlnoční skutečně použil.
Říkal jsem si, že to možná schytám od těch, kteří nemají potíž s tím, aby mi řekli svůj
názor. Proto mě docela udivilo, když jsem se kromě takové reakce dočkal i několika názo-
rů, že bylo moc dobře, když tohle mohli sváteční návštěvníci kostela slyšet, anebo že to
byl odvážný krok. O. Josef Zelinka
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Sdružení YMCA Setkání vás zve ve
dnech 29. 6. – 6. 7. 2014 na týdenní

kurz pro manželské páry v Kroměříži.
Přijeďte obnovit a posílit své manžel-

ství. Uslyšíte přednášky o manželské ko-
munikaci, krizi, rozdílech mezi mužem a
ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňová-
ní potřeb i sexualitě. Volné odpoledne mů-
žete prožít podle vlastních představ. Na
závěr budete mít příležitost obnovit svůj

manželský slib při slavnostní mši. Celý
týden probíhá v přátelském, ekumenickém
duchu a je otevřený všem, kterým takové
prostředí není cizí.

Více informací o našich akcích a při-
h l áš k y  na jde te  na  s t ránk ác h
www.manzele.setkani.org nebo na Hana
Michalcová, YMCA Setkání, Ečerova 10,
632 00 Brno, email: michalco-
va.hana@setkani.org, tel: 608 422 768. 

Každý rok začátkem července se na
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

koná letní kurz Manželských setkání. Popr-
vé jsme se ho zúčastnili v létě 2002, pak v
následujícím roce a od roku 2008 jezdíme
pravidelně i s dcerou, léto bez „manželáků“ si
už nedovedeme představit ani my, ani ona.

Proč do Kroměříže stále jezdíme? Pro-
tože potřebujeme načerpat posilu a inspi-
raci pro práci na našem manželství, těšíme
se na otevřené ekumenické společenství,
spolu s ostatními manželskými páry se
chceme vzdělávat i bavit. Chceme, aby
naše dcera mohla zažít, že její rodiče pe-
čují o svůj manželský vztah, snaží se spolu
komunikovat, odpouštět si, obdarovávat
toho druhého, učí se vzájemně si naslou-
chat a vycházet vstříc, řešit konflikty.

Rádi si dopřejeme ten čas jeden pro
druhého, čas pro soukromou i společnou
modlitbu, pro mši svatou, pro setkávání s
přáteli, pro sdílení zkušeností, radostí i
neúspěchů s ostatními, čas pro setkání

s odborníky – psychology, psychoterapeu-
ty a kněžími, kteří nás mohou nasměrovat
a povzbudit do práce na našem vztahu.
Těšíme se na přednášky i na společnou
práci v malé skupince, na procházky kro-
měřížskými zahradami, na tematický spo-
lečenský večer s tancem a zábavou. Váží-
me si otevřeného a laskavého přijetí, kte-
rého se všem účastníkům vždy dostane.

Oceňujeme, že o děti všeho věku je na
kurzu výborně postaráno, věnují se jim
vyškolení mladí (dospělí) pečovatelé, kteří
jim vždy připraví pestrý a zábavný program
přiměřený jejich věku. My rodiče díky tomu
máme čas pro sebe.

Pokud byste se o Manželských setká-
ních chtěli dozvědět víc, podívejte se na
web manzele.setkani.org nebo nám napiš-
te na zelinky@centrum.cz . A jestli se jich
chcete zúčastnit už letos, neváhejte, je
nejvyšší čas se přihlásit. 

Markéta a Jiří Zelinkovi, Brno

Na manželská setkání jezdíme načerpat posilu a inspiraci

Knihovnu provozuje nadační fond Lumen Chris-
ti, který požádal, abychom ve farnosti upozor-

nili na služby, které zdarma poskytuje zájemcům.
Jedná se o čtyři čísla zvukového časopisu, která
vycházejí každý měsíc, a o další křesťanskou lite-
raturu ve zvukové podobě. Časopis je možno sta-
hovat z internetu na www.lumenchristi.cz, knihy
pak po domluvě přicházejí poštou. Tento fond by
také rád přijal jakoukoli finanční podporu, právě
proto, aby uvedené služby byly i nadále dostupné
zdarma. Z jejich žádosti uvádíme:

„Své služby poskytujeme postiženým zdarma a
financovány jsou z darů tisíců drobných dárců.

Každý advent posíláme do všech farností hromád-
ku letáků se složenkami, odezva je ale každým
rokem z pochopitelných důvodů menší a menší.
Ideální by bylo, kdybychom měli ve farnostech
někoho, kdo by dokázal jak informovat potenciální
zájemce o našich službách, tak jednou za rok
umístit naše letáky v kostele nebo na jiném vhod-
ném místě. Pokud by někdo ve vaší farnosti o
takovou spolupráci měl zájem, kontaktovat nás
může e-mailem fond@lumenchristii.cz nebo může
zavolat panu Vrzalovi na číslo 608 526 105. Za
jakoukoli pomoc děkuje a vše dobré přeje David
Nebeský, Lumen Christi.“

Manželská setkání v Kroměříži

Výzva křesťanské Knihovny pro nevidomé a slabozraké
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Zprávy z farnosti

Vánoční svátky jsou už za námi, i z
nového roku už jsme kousek umazali,

ale pěkné chvíle prožité o svátcích si ještě
pořád neseme v sobě. A mezi takové chví-
le patří i vánoční besídka v kostele sv. An-
ny v Kvítkovicích na svátek Svaté rodiny.

Již v polovině listopadu se po mši svaté
před kostelem začala domlouvat účast dětí
i to, jak si maminky, které besídku připra-
vovaly, představují program. Daly si těžký
úkol: besídka nejen z básniček a písniček,

ale i scénka o narození Ježíška. Úkol o to
těžší, že děti byly od předškoláků až po
sedmáky a náročná byla i příprava kulis a
kostýmů. To všechno v čase příprav nej-
krásnějších svátků doma s rodinou.
Zvládly to na výbornou, maminky i děti.

V neděli odpoledne se v zaplněném
kostele střídaly známé koledy v podání
malých dětí s koledami, které jsme si za-
zpívali všichni za doprovodu varhan. Pak
někdo přednesl básničku, nebo nám zahrál
na klávesy.

Betlémským příběhem besídka vrcholi-
la. Kolem vánočního stromku seděli vypra-
věči a povídali si o Vánocích. Další děti,
oblečené do kostýmů, představovaly Pan-
nu Marii, anděla Gabriela, pastýře, tři krále
i Heroda a zahrály nám, jak to tenkrát v
Betlémě bylo… a že „svět není už, jaký byl
dřív.“

Nakonec nám otec Josef požehnal a
my jsme se rozcházeli v pěkné pohodě
domů. Díky vám všem za pěkný zážitek. 

Marie Vondrová

Koledování u jesliček v Kvítkovicích

Mnozí jistě máme ještě v živé paměti
poslední Živý betlém. Je to asi hlavně

proto, že tentokrát proběhl poněkud netra-
dičně. Kvůli náročným povětrnostním pod-
mínkám jsme se jej na poslední chvíli roz-
hodli přesunout dovnitř do kostela. Rozho-
dování to nebylo jednoduché a konečné
slovo padlo až dopoledne v den programu.
Hlavním důvodem byly zejména problémy
s ozvučením, protože nazvučit celý pro-
gram na tak velkém prostoru bylo takřka
nemožné, o spouštění anděla z kostelní
věže a vypouštění balónků nebo hraní na
jakýkoliv hudební nástroj nemluvě.

Pro nás pořadatele to v ten moment
znamenalo trochu improvizace. Venku již
byla nachystaná lana na spouštění anděla,

ale bystré hlavičky dostaly nápad
k realizaci uvnitř. Také bylo potřeba trochu
poupravit scénář, promyslet některé další
změny, jak to např. udělat s rozdáváním
balónků, kam přesunout stánky, stromeček
se sladkostmi pro děti atd. Vím, že
v kostele byla díky velmi početné návštěvě
poměrně stísněná atmosféra, ale za dané
situace to bylo opravdu jediné možné řeše-
ní. Věřím, že i přes to se Živý betlém vyda-
řil a lidé odcházeli domů spokojení.

Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na letošním Živém betlému
podíleli, i těm, co jej připravovali, zvláště
těm, co nám pomáhali v těch nejnáročněj-
ších chvílích. Díky vám všem! 

Jan Žalčík

Živý betlém v Otrokovicích letos trochu jinak
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Dne 11. 1. 2014 jsem se spolu s mnoha
našimi farníky zúčastnila duchovní

obnovy s otcem Marianem Kuffou. Pro-
gram obnovy probíhal ve zlínském Velkém
kině, které se už od 8 hodin začalo zaplňo-
vat až do posledního místa. V 9 hodin
jsme si se scholou z Dolní Lhoty zapívali
několik písní, poté obnovu požehnáním
zahájil P. Ivan Fišar a hned nato jsme už
přivítali otce Mariana.

Nejprve jsme zhlédli film o díle otce
Mariana „Kde končí naděje, začíná peklo“.
Pak už začala první přednáška, ve které
se nám otec Marian představil. Pohovořil o
svém nelehkém dětství, mladických snech
o ženě, kupě dětí a životě v lese a o tom,
že Pán rozhodl jinak a povolal jej ke kněž-
ství. Otec Marian toto povolání přijal a roz-
hodl se věnovat těm nejubožejším.

Spolu s několika bezdomovci začal
v Žakovcích budovat centrum pro lidi na
okraji společnosti. Společně s lidmi
s kriminální minulostí a vyléčenými alkoho-
liky či narkomany založil komunitu, kde se
tito lidé starají o tělesně postižené.

V dalších přednáškách hovořil otec Mari-
an o pokání, o tom, že k odpuštění hříchů je
třeba si je přiznat, pojmenovat je a vyznat se
z nich. Během následné mše sv. pak otec
Marian mluvil o její veliké hodnotě, neboť v ní
jde o největší setkání s Pánem na této zemi.

Jakmile byla mše sv. u konce, rozloučili
jsme se s otcem Marianem a plni hlubo-
kých dojmů jsme se vydali domů.

(Všechny promluvy otce Mariana z této
duchovní obnovy jsou k dispozici ke staže-
ní na webu www.duchovniobnova.cz) 

Ludmila Drážná

Duchovní obnova s otcem Marianem Kuffou

Na pozvání šternberské farnosti a Hnutí
modlitby matek jsem se také letos

rozjela v sobotu 1. února s dalšími pěti
otrokovickými farnicemi a společně se
ženami ze zlínské a vizovické farnosti na
Hromniční pouť matek do Šternberka.

Ve farním chrámu Zvěstování P. Marie
ve Šternberku jsme pouť zahájily modlit-
bou radostného růžence a poté se zúčast-
nily poutní mše svaté, jejímž hlavním ce-
lebrantem byl P. Pavel Šebestián Smrčina,
OFM, duchovní asistent Hnutí modliteb
matek v ČR. V průběhu mše přinesly tra-
dičně šternberské matky před sochu štern-
berské Madony velkou obětní svíci, aby-
chom pak všechny společně s rozžatou
svící prosily Matku Boží za ochranu a dar
víry pro naše děti a za odvrácení zla na-
šich rodin.

Po polední přestávce byla pro nás
v kulturním domě připravena v rámci du-
chovního programu přednáška P. Františ-
ka Petríka s tématem Doprovázení dětí
v církvi k Bohu. Po přednášce následovala
adorace s modlitbou a odevzdání jmen
dětí do košíčku.

Hromniční pouť ve Šternberku se stala
jedinečnou poutí v naší zemi, na kterou

přichází již stovky matek, aby se modlily za
své děti. Letos jich bylo o 200 více než
vloni. My děkujeme Bohu a organizátorům
za příležitost k účasti na této pouti, za du-
chovní povzbuzení a milé společenství
v Boží blízkosti.

Ve své přednášce O. František zdůraz-
nil mimo jiné, jak významný vliv na víru
dětí má příklad jejich rodičů. Praktický pří-
klad a živé svědectví je nenahraditelným
prvkem výchovy k modlitbě. Křesťanští
rodiče mají významný úkol vychovávat své
děti k modlitbě, vést je k osobnímu rozhovo-
ru s Bohem. Jestliže dítě vidí rodiče pravidel-
ně se modlit, pak se naučí modlitbu brát jako
významnou součást svého života. Jestliže
však před modlitbou v rodině má důležitěj-
ší místo televize nebo jiné zájmy, nemůže-
me se divit, že v dětech pak zůstává pře-
svědčení o tom, že modlitba není tak důle-
žitá. Stejně tak jako je důležitá modlitba
rodičů s dětmi, je důležité, aby se také
sami manželé společně modlili a prožívali
své radosti i krize před Bohem a s Bohem.
Kéž se daří maminkám a tatínkům plnit
s Boží pomocí úkoly související s duchovním
doprovázením svěřených dětí. 

Naďa Fraisová

Hromniční pouť matek ve Šternberku
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 V pátek 20. 12. se holky na schůzkách
vánočně naladily. Dostaly nebo si předaly
malé dárečky, ochutnaly vánoční cukroví a
perníčky jiných a společně strávili předvá-
noční čas.
 Na první svátek vánoční, 25. 12., se hol-
ky i kluci z obou turistických oddílů zapojili
do programu 7. ročníku Živého betléma,
který každý druhý rok pořádá otrokovická
farnost pro veřejnost. Malému Ježíškovi se
tentokrát přišli poklonit andělé, pastýři a
hudebníci. I přes nepřízeň počasí se vše
vydařilo.
 V sobotu 28. 12. se velká skupina lidí
různého věku, včetně kluků i holek
z oddílů, vydala na tradiční výšlap na Hos-
týn. Odměnou za kopec vedoucí
k hostýnské bazilice jim však byl silný vítr.
Náladu si spravili prohlídkou baziliky a
teplou polévkou.

 Na Silvestra, 31. 12., se spousta dětí
z obou oddílů zúčastnilo tradičního Sil-
vestrovského pochodu.
 V sobotu 11. 1. se členové i někteří ve-
doucí TOM 1412 i TOM 1419 proměnili ve
tři krále a podíleli se tak na Tříkrálové sbír-
ce.
 V sobotu o týden později, 25. 1., si už ti
starší oddíláci, společně s vedoucími a
mnohými rodiči, užili 10. Tomáckou zába-
vu. Zatančili si, zavzpomínali, někteří i
něco vyhráli v tombole.
 V pátek 31. 1. se kluci z TOM 1419 zú-
častnili florbalového ministrantského turna-
je ve Velkém Ořechově. Nejenže si pořád-
ně zaběhali, užili si spoustu legrace, ale
také přivezli pohár. Hoši totiž vybojovali 1.
a 3. místo. A aby toho nebylo málo, v jejich
řadách se dokonce našel i nejlepší brankář
turnaje a dokonce i nejlepší střelec. Gratu-
lujeme! 

Ze života Tomíků - stručný přehled

V pátek 31. 1. 2014 vypukly pololetní
prázdniny a naše parta nezahálela a

vydala se do Velkého Ořechova na tradiční
ministrantský turnaj ve florbalu. Účast byla
hojná, takže jsme poskládali 3 týmy. Tým
A – Tom a Marťas J. a Jirka a Filip B. Tým
B – Peťa B., překvapivě Jožka a Marťa
Švehlíci a taky já, Lexa. Za mladší hráli –
Peťa H., Honza Č., Martin K., Patrik a Ka-
mil.

Nejdříve jsme přišli do ořechovského
kostela, protože byla mše a požehnání
hráčům. Po mši jsme se všichni natěšeně
vrhli do šaten a dostali jsme poslední in-
strukce od našich koučů Žána a Vojty J.
Museli jsme vymyslet taktiku, protože nás
čekalo každý tým asi pět zápasů
v základní části, ze které jsme všichni
chtěli postoupit. Tým A suverénně porazil
všechny protihráče včetně favorita, kterým
byl domácí tým. Tým B měl dvě výhry a tři
remízy a také postoupil. Tým A se probojo-
val až do finále, kde nad Velkým Ořecho-
vem B vyhrál suverénně 7:2. Náš tým B

v semifinále na nájezdy podlehl Velkému
Ořechovu B, ale v boji o 3. místo porazil
Mysločovice - ano, zase na nájezdy!!!!

Otrokovice na turnaji obsadily fantastic-
ké 1. a 3. místo a měly nejlepšího střelce a
brankáře (kluci Janečkovi). Mladší tým byl
na turnaji poprvé, takže teprve sbíral zku-
šenosti, obsadil krásné 6. místo. Všem
klukům patří velký dík za skvělou repre-
zentaci a doufáme, že příště budou hrát
zas, abychom si užili parádní florbal. 

Lexa Lörincz
Slovo trenérů:
Rádi bychom oba poděkovali našim klu-
kům nejen za to, jak parádně hráli, ale
hlavně za to, jakou partu tam všichni spo-
lečně vytvořili. Po celou dobu panovala
úžasná atmosféra, mladší fandili starším a
starší zase mladším. Některým z nás
z toho i odešly hlasivky, jaký to byl rachot.
Měli jsme sice tři týmy, ale hlavně jednu
společnou super partu! Takže velké díky
všem! 

Vojta a Žán

Úspěch ministrantů na florbalovém turnaji
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Terénní pečovatelská služba Charity sv.
Anežky v Otrokovicích nabízí odborné

rady a zabezpečení kvalifikované péče v
pohodlí domova. Pomůže s osobní hygie-
nou, se zvládáním běžných úkonů jako je
převlékání, zprostředkuje dovoz teplého
jídla a jeho přípravu, zajistí chod domác-
nosti, v případě potřeby doprovodí k lékaři,
na úřady, ráda poskytne možnost vychá-
zek do přírody a návštěvy společenských a
kulturních akcí. Zapůjčuje také kompen-

zační a zdravotní pomůcky.
„Budete-li mít zájem, najde-

te nás v budově Charitního
domova v Otrokovicích, Na
Uličce 1617, můžete nás kon-
taktovat na internetových stránkách
www.otrokovice.charita.cz nebo na telefo-
nu 739 139 323. Těšíme se na vás,“ uved-
la vedoucí Charitní pečovatelské služby
Charity sv. Anežky Otrokovice Jana Šuran-
ská. 

Charita nabízí pomocnou ruku do života

Charitní domov Otrokovice se stará o
48 seniorů. Přestože průměrný věk

seniorů je 85,5 let a všichni se potýkají se
zdravotními problémy, snažíme se nesklá-
dat ruce do klína a užít si každý den.

Aktuálně se připravujeme na fašankový
průvod. V maskách obejdeme všechny
imobilní seniory a sejdeme se k veselici v
jídelně. Zazpívat a potěšit nás přijde skupi-
na Návraty z nedalekého Tlumačova. Opě-
tovně plánujeme čtyřikrát do roka setkání s
panem Zimákem při harmonice. Plánujeme
setkání s dobrovolníky, výlety s uživateli i
posezení u cimbálu, které je určeno pro

veřejnost, tedy i pro vás. V září se setká-
me s ostatními organizacemi na turnaji
Přesná šipka a na podzim oslavíme 15.
výročí existence domova. Pravidelnou
nabídkou je činnost denního centra, ve
kterém nám jde o aktivizaci každého seni-
ora dle jeho možností. Nově zkoušíme
reminiscenční terapii, tedy práci se vzpo-
mínkami. O všem vás budeme průběžně
informovat a rádi vás uvidíme na Charitním
domově třeba na pravidelných úterních
mších v kapli domova nebo při Dnu otevře-
ných dveří. 

Mgr. Zdeňka Vlčková, vedoucí domova

Letošní rok na Charitním domově

Zprávy z Charity sv. Anežky

Až budete číst tyto řádky, milí bratři a
sestry v Kristu, bude již skoro závěr

druhého měsíce roku 2014. Podívejme se
však na rok 2013.

Upletly jste, milé pletařky, 1 240 obva-
zů pro malomocné. Na dopravu jsme při-
spěli 200 Kč. Bavlnu jsme nakupovali za
peníze, které byly vybrány u jeslí na Váno-
ce 2012.

Od podzimu roku 2006, kdy jste začaly
plést, jsme odeslali 7 978 ks obvazů a na
dopravu a poštovné bylo odesláno celkem
25 600 Kč. Z vybraných peněz jsme ještě
navíc nakupovali bavlnu. V začátcích jsme

podporovali také Nadaci sv. Františka z
Assisi a Společnost sv. Vincenta z Pauly v
Praze.

Děkujeme všem, kteří jste se podíleli
na tomto díle svou prací, finančně a v ne-
poslední řadě i modlitbou. Bez vás všech
bychom nemohli přispívat do tak rozsáhlé-
ho díla solidarity, kterým pletení pro malo-
mocné je. Všem Pán Bůh zaplať.

Přejeme vám hodně sil a porozumění v
roce 2014. 

Za vše vám děkují
M. Knapková a M. Šmiková

Pletení pro malomocné v roce 2013
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Zavadil váš zrak o tato tři písmena?
Ptáte se, co znamenají? V naší farní

knihovně jsem si vypůjčila knížku od Ch.
W. Stoddarda: Svatý Antonín z Padovy. V
ní jsem se dočetla, jak se stal věhlasným
kazatelem, co vykonal pro šíření víry a jiné
zajímavosti z jeho života. Zaujala mě kapi-
tola, proč lidé začali umísťovat písmena
S.A.G na obálky svých dopisů.

Svatý Antonín byl neúnavný kazatel,
zpovědník, a tak si jednou potřeboval od-
počinout. Chtěl se vydat daleko do hor do
samoty zvané Campo San Pietro. K tomu
potřeboval povolení provinciála. Napsal
mu tedy dopis a ten nechal ležet na stole
ve své cele. Odešel za svým představe-
ným, aby ho poslal s jeho dopisem k pro-
vinciálovi. Když se vrátil, dopis na stole
nebyl. Marně ho hledal. Za krátkou dobu
se na jeho stole objevil nový dopis. Provin-
ciál žádosti Antonínově vyhověl.

V roce 1729 jeden španělský obchod-
ník odjel do Limy v Jižní Americe. Manžel-
ka zůstala doma. Po dlouhou dobu od
manžela nepřicházela žádná zpráva. Ani
on nic od manželky nedostával. Zoufalá
manželka napsala dopis a šla do kostela
sv. Františka v Oviedu. Zastavila se u so-
chy sv. Antonína a prosila ho o pomoc. S
dokonalou důvěrou vložila dopis do jeho

rukou a řekla: “Svatý Antoníne, prosím tě,
ať tento dopis manžel dostane.” A odešla.

Druhý den přišla žena k svatému Anto-
nínovi a vidí, že v ruce stále držel dopis.
Sakristián uviděl plačící ženu před sochou.
Přišel k ní, vyslechl její příběh a řekl jí:
„Několikrát jsem se snažil vzít dopis z ru-
kou sv. Antonína, ale marně.” Zkusila to
tedy ona. Vzala dopis bez obtíží a z rukávu
světce vypadlo na zem plno zlatých mincí.
V dopise se dočetla, že její manžel je živ a
zdráv a že mu dopis přinesl bratr z řádu
františkánů, po kterém posílá odpověď a
peníze, aby mohla žít, než se vrátí domů.

S.A.G.= St. Anthony guide nebo St.
Antony guard. Tedy sv. Antonín průvodce
(nebo strážce). Jeho zvláštním privilegiem
je chránit všechny cestující, je zachránce
všech věcí ztracených, zaběhlých a ukra-
dených. Pisatelé dopisů mu svěřují svoji
zprávu tak, že umisťují tuto zkratku do
rohu obálky pod známku a také na klopu
obálky, aby byla skryta.

Víte, proč je sv. Antonín zobrazován s
Ježíškem? Večery jsou stále ještě dlouhé,
stavte se v knihovně, půjčte si nějakou
knížku a dozvíte se vždy něco zajímavého
i poučného!

Pěkné čtení Vám všem přeje
Marie Šmiková

Pár informací k letnímu táboru
I letos pro naše děti připravujeme letní tábor. Už nyní jsme začali s přípravami. Přináší-

me vám první užitečné informace.
Kdy a kam letos jedeme?
Termín našeho tábora je stanoven na 20. 7. – 2. 8. 2014. Místo se nemění, jedeme opět
na naše osvědčené tábořiště v Bánově. Cena zůstává taky stejná, a to 2 200 Kč.
Pro koho je náš tábor určen?
V poslední době se na nás obracelo několik našich farníků s dotazem, zda bychom na
náš tábor nevzali také jejich dítě. Proto vám teď uvádíme upřesňující informace. Letní
tábor pořádají společně oba naše oddíly TOM 1412 a TOM 1419 a pro všechny z nás je
vyvrcholením naší celoroční činnosti. Proto mají v prvé řadě přednost ty děti, které jsou
členy oddílu. Dalším podstatným důvodem je také kapacita tábora. V současné době není
v našich silách z důvodu velkého počtu dětí v obou našich oddílech ji dále navyšovat.

Podrobnější informace o letním táboře najdete v dalších číslech Farního občasníku
nebo v našem oddílovém časopise OTOČ.

Jan Žalčík

Co znamenají tři písmena S.A.G.
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Osmisměrka pro dospělé
Sv. Maxim Vyznavač byl byzantský mnich, který žil na přelomu 6. a 7. století n.l. Jemu
tradice připisuje autorství následující myšlenky: „Jídlo samo o sobě není zlé, ale zlé je
obžerství. Peníze nejsou zlé, ale lakomství. Sláva není zlá, ale ješitnost. Sexuální život
není zlý. Plození není zlé, ale zlý je prostopášný život. Proto na věcech není nic špatné-
ho ....“  (Dokončení úryvku hledejte v tajence osmisměrky.)

ÁBEL, ALBA, ANNA, BASA, ČERT, DATLE,
DĚDA, DĚTI, DÍTĚ, DŘEZ, DUHA, DUŠE,
EDEN, ESTER, GARÁŽ, GRIL, HEZKÝ,
HORA, HRÁT, HRUĎ, CHTÍT, IDOL, KLÁŠ-
TER, KMEN, KOHOUTEK, KRÁL, KŘEST,
KUCHYNĚ, LAMPA, LEKTOR, LÉTO, LHÁT,
LÍNÝ, LÍPA, LUSTR, MALÝ, MATOUŠ, ME-
LOUN, MĚSTO, MLÉKO, NEVĚSTA, ODĚV,
OKNO, OMÍTKA, ORNÁT, OŠKLIVÝ, OTEC,
OTOK, OVCE, PENZION, PILA, PRAVDA,
PŮST, PÝCHA, RÉVA, RORÁTY, RYCH-
LOST, RÝMA, ŘEDITEL, SAUL, SLOVO,
STAN, STÁT, SUCHO, SVATBA, TETA,
TŘÍT, TVOR, ÚČETNÍ, ÚKOL, URNA, VĚČ-
NÝ, VERŠ, VESMÍR, VÍNO, VLASY, VNOU-
ČE, VODA, ZAJÍT, ZKOUŠKA, ZRCADLO,
ZVĚST

Neodpírejme almužnu slova
Do nadcházejícího postního období
můžeme jít s myšlenkou sv. Řehoře
Velikého:
„Třeba nebude mít někdo chleba, aby
dal potřebným almužnu, ale větší je to,
co může udělit ten, kdo má jazyk. Pro-
to neodpírejte bližním almužnu slova.
Vás, i sám sebe napomínám, aby-
chom šetřili prázdnými slovy a odmítali
mluvit bez užitku, neboť z každého
prázdného slova se budeme jednou
zodpovídat.“
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 V hodině náboženství se vysvětluje rčení
„Prach jsi a v prach se obrátíš.“ Jedné
holčičce to vrtá hlavou a tak se na to doma
ptá. Maminka jí říká: „Je to tak, po smrti
z nás zůstane opravdu jenom prach.“ Hol-
čička na to: „Tak to pod mou postelí asi
někdo umřel.“
 Muž přijde do hospody a poručí si kofolu.
Hostinský se ho ptá: „Dnes žádné pivo?“
Muž odpovídá: „Jednak je Popeleční stře-
da a neměl bych. Za druhé jsem slíbil, že
přestanu pít. Za třetí jsem dnes už dvě
piva měl a za čtvrté… Nalej!
 Muž zamíří v restauraci k prázdnému
stolu. Číšník ho zadrží a říká: „Promiňte,
pane, tento stůl je obsazený.“ Host se však
nedá vyvést z míry: „Tak ho odneste a
přineste mi jiný.“

 Matka se večer modlí se synem Otče
náš. Všimne si, že po prosbě „chléb náš
vezdejší dej nám dnes“ syn ještě něco tiše
zamumlá. „Co si to šeptáš?“ ptá se ho.
„Říkám: a hodně másla.“
 Otec má nakažlivou nemoc a Pepíček
k němu nesmí. Večer se Pepíček modlí:
„Pane Bože náš, prosím, uzdrav našeho
tatínka. Ale nechoď blízko k jeho posteli,
aby ses nenakazil.“
 Dva mladí kněží jedou rychle na motor-
ce. Zastaví je policista a říká: ,,Jedete moc
rychle, dostanete 1000 Kč pokuty.“ ,,Ale
pane policisto, my se nemáme čeho bát,
s námi jede Pán Ježíš!“ odpoví kněží. „Tak
to vám musím dát 2000 Kč pokuty, protože
tři na motorce nemáte co dělat!!!“

Dětská osmisměrka
Mezi pozoruhodné postavy Staré-
ho zákona patří Josef Egyptský.
Byl nejmladším z 12 bratrů, otec
Jákob ho rozmazloval a ve všem
mu dával přednost. Jeho spory s
bratry vyvrcholily tím, že ho pro-
dali do egyptského otroctví. Pro-

šel mnoha útrapami, vězením, ale nakonec
v Egyptě získal významné postavení.
Když se po letech s bratry setkal, měli ze se-
tkání obavy. Víš, jak se však Josef zachoval?
(Odpověď najdeš v tajence osmisměrky.)

Dokážeš se zachovat podobně jako Josef
Egyptský? Nadcházející postní doba tě k
tomu vybízí.

Smějeme se

ANDĚL, BOUŘKA, BŘEZEN, DUHA, EGYPT,
GUMÁKY, IZÁK, KAZATEL, KNĚZ, KNIHA,
KNIHOVNA, KRÉM, KREV, LETUŠKA, LÍPA,
MÉST, MÍRNOST, MNOHO, NÁSTROJ, NE-
VĚSTA, OTROCTVÍ, OVCE, PAŽE, PIANO,
PLAKÁT, PLOT, POTOK, POTOPA, ŘEKA, SÁ-
RA, SIÓN, SNACHA, TLAK, TMEL, TVOR,
ÚKOL, VÁŽIT, VÝCHOD
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