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Přivalme kámen a podržme jim ruce

Známý starozákonní příběh z knihy Exodus vypráví, že
když židé v čele s Jozuem bojovali s vojskem Amále-

ka, Mojžíš vztáhl ruce a modlil se. Dokud držel ruce naho-
ře, židé vítězili, když je spustil, židé začali prohrávat. Když
mu ruce umdlévaly, přivalili mu kámen, aby se mohl posa-
dit, a Áron a Chúr, každý z jedné strany, mu ruce podpíra-
li. Mojžíš tak vydržel s rukama nahoře až do setmění a
židé v bitvě zvítězili.

V tomto příběhu můžeme vidět ukázku příkladné týmo-
vé spolupráce. Starý Mojžíš dává své zkušenosti a prosí
Boha o pomoc. Jozue potlačuje své bojovnické ambice a
organizuje šiky bojovníků. Prostí židé přemáhají strach,
jdou do boje a mnozí nakonec i umírají. Áron a Chúr se
pozorně dívají, jsou všímaví a včas přispěchají na pomoc.
Žádnou z těchto postav nemůžeme označit za důležitější,
rozhodující je, že společným úsilím bitvu dokázali vyhrát.

Nemohli bychom si z této scény vzít příklad i v našem
farním společenství? Na jaře jsme připravili řadu slavnost-
ních bohoslužeb, společenských, kulturních a sportovně
turistických programů. Každá z těchto akcí se podobala
bitvě s Amalečany a dosáhli jsme v nich drobných vítěz-
ství. Často ovšem jen díky zvednutým rukám malé skupiny
lidí. Jenže těm síly docházejí a na rozdíl od Bible se jen
těžko hledá někdo, kdo by jim pomohl. Všimli jste si, jak
ubývá i bezejmenných bojovníků, a někteří dokonce našim
Mojžíšům občas ruce stahují dolů?

Do nadcházejících dnů letního odpočinku proto před-
kládám tento námět: nenechme umdlít ty, díky kterým
zatím zažíváme pocit vítězství. Ne každý dokáže bojovat
v přední linii a ne každý se může stát Mojžíšem nebo Jo-
zuem. Přivalme ale aspoň kámen, aby se tito lidé mohli
posadit, a podržme jim ruce, aby se dál mohli modlit. Ta-
kové pomoci je schopen každý.

Nebude to zbytečná práce. Kdyby totiž Mojžíš, vysílen
po celém dni, spustil ruce dolů, Amálek by si snadno pora-
dil s celým židovským národem, se všemi bez rozdílu. 

Pavel Ludvík
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Jaká byla Noc kostelů

 Ke vchodu do kostela sv. Vojtěcha při-
šly dvě malé sestry, postavily se do pozoru
a hlásily: „My jsme ty a ty, jdeme
s maminkou, tatínek nevíme, kdy přijde.
Maminka říkala, že nás budete počítat, tak
se jdeme nahlásit.“
 Ke vchodu přijel malý chlapeček na kole
a říká: „Já si ho tady schovám, pohlídáte
mi ho, že?“ Opřel si kolo a zmizel v koste-
le. Za chvíli vyběhl ven se slovy: „Jdu ještě
čůrat.“
 Holky luštily kvíz, v kterém měly k rodi-
čům z Bible přiřadit jejich děti. Došly
k osobě jménem Bet-šeba. Jedna z holek
říká: „To je chlap nebo ženská?“
 V kostele jsem viděla dost cizích lidí
z domků v okolí kostela. Asi je to důkaz,
že letáky, které do domků roznášíme,
nejsou zbytečné.

 U prezentace z historie turistických od-
dílů jsem viděl mladé rodiče, jak nostalgic-
ky sledují fotky a záznamy z dob, kdy do
oddílu sami ještě chodili, jak si připomínají
své dětství.
 Děti nám výsledky kvízu přinášely
k vyhodnocení v přesvědčení, že my to
určitě víme. Ještě že jsme měli ten papír
se správnými odpověďmi…
 Jedna holčička do knihy návštěv malo-
vala podle pohlednice náš kostel a velice
zdařile. Maminka už na ni pospíchala, vy-
bízela k ukončení. „Mami, ještě střechu,
vydrž!“ 

Zážitky a postřehy pořadatelů
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V rámci Noci kostelů jsme
letos poprvé umožnili zá-

jemcům prohlídku kaple na
Charitním domově v Otrokovi-
cích. V pátek 23. května, v
době od 18 do 20 hodin, na-
vštívilo kapli 13 zájemců. Do-
hodli jsme se předem, že po
20. hodině prohlídka nebude,
abychom nerušili obyvatele
domova. Každému zájemci
vedoucí domova Zdeňka Vlč-
ková kapli ukázala a vysvětlila
její historii až po současnost.
Před kaplí byla připravena
prezentace ze slavnostního
požehnání kaple v roce 2009 a fotografie prostor ještě před tímto obdobím. Byli jsme zá-
jmem návštěvníků mile potěšeni. 

Jiří Vlček, zástupce ředitele

Zápisy v knize návštěvníků
 Moc děkujeme, perfektně zorganizová-
no, skvělý zážitek.
 Byl to první kostel, kde se vaří kafe.
Super!
 Obdivuji nápady, kterými je obohacena
výstavka. Díky všem pořadatelům a všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípra-
vě akce. 

Noc kostelů v Charitní kapli

Co se také stalo
Do farního kostela přijely na kole dvě že-
ny, před noční směnou chtěly objet koste-
ly v okolí. Nejprve vyrazily do Tečovic, kde
chtěly vidět nějaký program. Spletly si čas
a dorazily tam o hodinu dříve. Nechtěly
čekat a pokračovaly do Napajedel. Tam
zjistily, že v Napajedlích se Noc kostelů
nepořádá. Nakonec se zúčastnily aspoň
Noci kostelů u sv. Vojtěcha a pak odjely
do zaměstnání na noční. 

V průběhu večera děti malovaly obrázky
o rodině a vůbec jim nevadilo, že malují
na zemi.

Poděkování patří nejen pořadatelům
akce a účinkujícím, ale i ochotným že-
nám, které se staraly o občerstvení.
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Noc kostelů, kterou jsme nedávno pro-
ži l i ,  má mnoho cílů. Jednou

z myšlenek, na nichž je postavena, je na-
bídnout příležitost k růstu. Komu? Nám
všem.

Nabízí nové možnosti, jak farnosti po-
moci, možnosti nesvázané s liturgií a
s různými akcemi duchovního charakteru.
Měla by třeba vychovávat nové osobnosti,
které potáhnou ostatní, nebo mluvčí, kteří
se nebudou bát oslovit cizí lidi. Měla by
objevit lidi schopné úspěšně vyjednávat na
úřadech nebo takové, kteří dokáží naladit
věřící i nevěřící na stejnou vlnu. Noc koste-
lů by měla v našem farním společenství
objevit odvážlivce, kteří si dokáží sjednat
pořádek, když návštěvníci kostela nebudou
zachovávat ani základní společenské nor-
my. Nabízí také příležitost lidem manuálně
zručným, lidem schopným zajistit zázemí
pro množství pořadatelů, nebo jedincům
tvořivým, nadaným v oblasti literatury, gra-
fiky, videa.

Mnozí se této příležitosti chopili, Noc
kostelů je popostrčila a patří jim za to náš
dík. Bylo potěšitelné, že při několikaměsíč-
ní přípravě této akce nabízeli své služby i

mladí se sotva čerstvým občanským prů-
kazem nebo ještě bez něho, a věřím, že
pravý čas pro ně teprve přijde. Málokdo
mohl vidět, jaký kus práce odvedli u nás ve
prospěch Noci kostelů někteří sotva plnole-
tí nebo jen o málo starší. Člověk musel
obdivovat, jak někteří muži odvážně pře-
vzali rozsáhlé úkoly, s nimiž neměli téměř
žádné zkušenosti, a jak srdnatě, byť
s nedostatky, které se nevyhnuli žádnému
z nás, se s nimi vypořádali. Obzvláštní dík
patří těm, kteří věnovali Noci kostelů řadu
hodin a přitom doma ještě zvládali malé
děti.

Byli ovšem i jiní: když jsme je poprosili
o pomoc, hned říkali „já ne“ a současně
ukazovali prstem na jiného, že by to určitě
zvládl. Nebo si kladli podmínky pro vyko-
návání své služby, jako by se Noc kostelů
pořádala pro ně. Byli takoví, kteří zjistili, že
zadaný úkol nezvládnou. Není hanbou to
přiznat, požádat o pomoc, i tím člověk ros-
te. Hanbou je od úkolu utéci a hodit ho na
jiné. Někteří sólisté úkol splnili, ale
v kvalitě, čase a místě, který vyhovoval
právě jim, a ne skupině ostatních, která na
ně čekala.

Dodržovat slib a termín je také pro
mnoho z nás problém. Seznámit se s úko-
lem, odhadnout své síly, přijít se domluvit
na dohodnuté místo, uvést na sebe kontakt
– to vše je, jak se zdá, pro mnoho lidí zby-
tečné. Všichni víme, že bližnímu nemáme
činit příkoří, ale méně si už uvědomujeme,
jak zlé je ho ponechávat do poslední chvíle
v nejistotě.

Velkým úkolem, jehož řešení naši far-
nost čeká, je zlepšovat vzájemnou komuni-
kaci, naučit se odpovídat na dotazy (ať už
kladně nebo záporně), informovat se vzá-
jemně o potřebách, ujišťovat se, že postu-
pujeme současně, že nikdo není vpředu
ani nezaostává, dávat bližnímu pocit jisto-
ty, že není ve svém úsilí sám.

Tím vším bychom my, kteří tvoříme
naše farní společenství, mohli poporůst. 

Pavel Ludvík

Měli jsme příležitost, využili jsme ji?
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Program Noci kostelů ve fotografiích

V druhé polovině večera vystoupil smíše-
ný chrámový pěvecký sbor.

Při prohlídce kostela zněla návštěvníkům
varhanní hudba.

„Vrcholový“ tým se staral o návštěvníky
věže a zvonice.

Program zahájily zpěvem mladší holky za
hudebního doprovodu starších holek.

V sále pod kostelem zauja-
la výstava obrázků dětí na
téma „Rodina“ a fotovýsta-
va na téma „Stáří a mládí.“

Kvíz Rodiny v Bibli luštily
opravdu celé rodiny, děti i s
rodiči. Někteří se přitom
docela zapotili.

Do kostela sv. Michaela
přilákalo návštěvníky pě-
vecké sdružení Magna
Mysteria.
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Náš syn se na tento svůj velký den při-
pravoval celý školní rok. A nepochy-

bujte o tom, že taková příprava je velmi
náročná a zdlouhavá. Někteří z vás ji jistě
ještě mají v živé paměti. Ale pro ty z vás,
kteří jste už zapomněli, jak taková příprava
vypadá, bychom Vám chtěli tuto skuteč-
nost přiblížit.

Příprava začala tím, že proběhlo první
setkání, kde jsme měli možnost se navzá-
jem poznat s rodiči, katechetkami a v ne-
poslední řadě i s otcem Josefem. Náš syn
dostával každou hodinu dopis rodičům,
kde se pokaždé rozebíralo jiné téma, úkol
a vše si ukázkově znázornili v hodinách.
Byly chvíle, kdy jsme se postupně začali
učit novým a příjemným věcem, třeba sejít
se celá rodina u jednoho stolu, zapálit svíci
a přemýšlet, co je možné díky světlu vidět.
Jindy jsme si mohli prostřednictvím úkolů
prohlédnout fotografie a zavzpomínat si na
křest.

Při plnění úkolu z dopisu znamení kříže
jsme se pobavili nejvíce, po pověšení kříže
na zeď náš mladší syn prohodil větu: ma-

minko, tomu Ježíškovi tam samotnému
bude smutno, já mu půjdu pustit písničku z
mého oblíbeného cédéčka. Při těchto úko-
lech jsme si mnohé začali uvědomovat,
třeba jak je důležitá láska, cit, radost, zdra-
ví a pomoc druhým. A také z tohoto důvo-
du jsem se rozhodla podpořit svého syna a
přistoupit společně s ním k prvnímu svaté-
mu přijímání. Nebylo to vůbec jednoduché,
hlavně první svátost smíření byla pro nás
oba dost velkým oříškem, s kterým nám
byl kmotr ochotný vypomáhat.

Celou dobu jsme se těšili na ten krásný
den, kdy budeme mít tu možnost se ko-
nečně srdcem spojit s živým Ježíšem a ten
den právě nastal 1. června. Oblékli jsme
se do svátečního oděvu, vše proběhlo v
příjemné atmosféře, z které si neseme
hezké a nezapomenutelné zážitky na celý
život. A proto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě, zvláště
otci Josefovi za ochotu, dobrosrdečnost a
obrovskou trpělivost s dětmi. 

Piňosovi

První svaté přijímání

Jak jsme prožívali první svaté přijímání v naší rodině

Máme tři dcery a už dvakrát jsme ab-
solvovali přípravu (ve Zlíně), tak jsme

ji brali trošku na lehkou váhu, že už víme...
Jaké bylo naše překvapení, když už v
srpnu nám poštou došel dopis od otce
Josefa - ještě byly prázdniny a on už mys-
lel tak dopředu.

Postupně nás „lehká váha“ opouštěla a
přicházelo překvapení za překvapením:
nábožko nebude jen hodinu vyučovací, ale
bude celých 60 min (zvládne ta naše holka
tak dlouho dávat pozor?). Dostali jsme
rozvrh na celou přípravu, místo očekáva-
ných 3 setkání s rodiči je naplánováno 12
(šok - jak to budeme zvládat?). Každý čtvr-
tek dorazil propracovaný dopis + úkol pro

celou rodinu (ne vždy se nám dařilo úkoly
plnit, dcera když viděla, že snaha rodiny
není, vymyslela, jak nás přinutit, aby úkol
splněn byl).

Takové super metody, které dětem vše
názorně vysvětlovaly a rodiče zapojovaly
do přípravy, a také vlastní slavnost i nás
úplně zbavily šoku, který jsme na začátku
měli. Bylo to náročné, ale jak říká naše
prostřední dcera - bez práce nejsou koláče
(a manžel dodává: těžko na cvičišti, lehce
na bojišti).

Děkujeme ještě jednou otci Josefovi a
jeho asistentkám za čas, trpělivost, snahu
a porozumění. 

Ivuška a Martina Hurtovy

Jak jsme se připravovali na první svaté přijímání
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Ze života Tomíků
 První květnový pátek 2. 5., respektive
noc, patřila všem odvážným holkám a klu-
kům. Konala se totiž akce s názvem Noční
výsadek. Úkolem jednotlivých týmu bylo na
základě indicií, šifer a hádanek dojít do
stanoveného cíle. Jelikož se do cíle dosta-
vil stejný počet, jako vyrážel ze startu, lze
soudit se nikdo neztratil. Nebo alespoň ne
natrvalo.
 V sobotu 17. 5. se v Karviné konalo
další kolo turistických závodů, na kterých
nechyběli ani zástupci obou turistických
oddílů z naší farnosti. Tentokráte se jedna-
lo o Český pohár. I přes velkou nepřízeň
počasí se jim podařilo na trati vybojovat
krásné výsledky. Holky si odvážely 10. a
13. místo z celkem 18 startujících
v kategorii mladší dorostenky. Kluci se
umísili na 18. a 20. místě z 22 startujících
rovněž v kategorii mladších dorostenců.
 V pátek 23. 5. se děti i vedoucí obou
oddílů podíleli na programu Noci kostelů
v kostele sv. Vojtěcha. Velký dík patří hlav-
ně schole Hvězdičky za jejich vystoupení a
klukům za ministrování během úvodní mše.

 V sobotu 31. 5. se v Pacově konalo
další kolo Českého poháru v rámci Turis-
tických závodů. Ve velké konkurenci 22
startujících mladších dorostenkyň vybojo-
valy naše holky 8. a 11. místo!! Kluci
v kategorii mladší dorostenci vybojovali 6.
a 14. místo ze 17 startujících! A v kategorii
starších žáků pak 6. místo z 22 startují-
cích. Všem gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci.
 Na slovenský prodloužený víkend ve
dnech 5. – 8. 6. se vydali kluci. Strávili
krásné dny v okolí Liptovské Mary. Kochali
se přírodou, koupali se v aquaparku, vařili
na ohni. A soudě podle prvních fotek si
užívali i spoustu legrace.
 V sobotu 7. 6. se na svou druhou letoš-
ní expedici vypravily i holky ze skupinky
Sluníček. Jelikož jejich letošní celoroční
hra byla inspirována českými hrady a zám-
ky, nebylo jejich cílem nic jiného než zříce-
nina hradu Lukov. Počasí jim přálo a doza-
jista si to užívaly plnými doušky. 

Přijala jsem poprvé Pána Ježíše
V neděli 1. června jsme se sešli v krásně vyzdobeném kostele. Pro nás, 13 dětí, to byla

výjimečná mše svatá, protože jsme přijali poprvé Pána Ježíše.
Zakusili jsme velkou radost, kterou jsme pak se svými rodinami prožívali celý den.

Přeji nám všem, ať často a rádi přijímáme Pána Ježíše a spolu s ním se pak radujeme
celý život. 

Danča Rafajová
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Oblastní setkání hnutí Modliteb matek

Setkání proběhlo v sobotním odpoledni
dne 26. dubna ve františkánském kos-

tele v Uherském Hradišti, neboť letošní
celonárodní setkání MM proběhne na pod-
zim tentokrát v Praze-Hájích a ne v Brně,
jak tomu bylo doposud. Uvítala nás Marie
Barošová, koordinátorka MM pro olo-
mouckou diecézi a připomněla spiritualitu
tohoto hnutí, která spočívá v naprosté ode-
vzdanosti našemu Pánu a neochvějné
důvěře v Boží lásku a milosrdenství. Ode-
vzdáváme do láskyplné péče milosrdného
Ježíše nejen naše děti a rodiny, ale i všechny
své starosti a problémy, obavy o naši budouc-
nost.

I když má láska není dokonalá, Ježíš je
šťastný, když se mu odevzdám, zná mne a
touží po mé blízkosti. Můj Pán a Bůh na
mne s láskou hledí, jsem pro něho důleži-
tá. A ve spojení s Ním můžeme milovat ty
druhé a dát i jim pocítit Boží lásku.

Za naše blízké se jistě modlíme doma
nebo při mši svaté, tak proč chodit ještě do
společenství? Protože nám Bůh dává pří-
ležitost, abychom se něčeho vzdali a obě-
tovali svůj čas, pouhou hodinu týdně věno-
vali společné modlitbě místo toho, aby
nám jen tak proklouzl mezi prsty. Máme
možnost vyprošovat společně požehnání
pro děti i pro celý svět, můžeme bojovat o
víru v našich rodinách mocnou modlitbou,
společnou pro všechny maminky světa.
Může nás hřát vědomí, že na druhé straně
zeměkoule se za naše děti modlí maminky
i v době, kdy my spíme. Jestliže nedáme
našeho Pána a Spasitele na první místo
v našem životě a nedáme Jemu přednost
před vším ostatním, pak už nezáleží na
tom, jestli ho dáme na druhé, čtvrté či de-
sáté místo. Boží nepřítel ví, jak na nás.
Nezáleží na tom, co si kdo myslí, ale jak
mne vidí Bůh. Tolik z myšlenek, které na
setkání zazněly.

Po adoraci byly vyzvány přítomné ženy
k podání svědectví. Byla jsem překvapena,
kolik maminek na výzvu šlo svědčit o vy-
slyšených prosbách a o tom, co jim spole-

čenství MM dalo.
Následovala mše svatá pro celou far-

nost, na které kněz ve své promluvě po-
dotkl, abychom byli vždy tam, kde nás
chce Bůh mít. V návaznosti na evangelium
připomněl, že Tomáš nebyl možná vlastní
vinou ve společenství apoštolů zrovna
v době, kdy se jim ukázal vzkříšený Ježíš
a kdy tam zrovna měl být.

A Ježíš se i nás chce dotknout ve spo-
lečenství paprskem své lásky a dát nám
do srdce pokoj, lásku a radost, abychom
byly matkami plnými naděje a radosti, že
Bůh může učinit nemožné.

Na závěr setkání jsme byly všechny
pozvány na šálek lahodného čaje a na
vynikající koláčky. Neformální povídání
s koordinátorkami bylo velmi srdečné, ra-
dostné a prospěšné, odjížděly jsme domů
posilněny na duchu i na těle.

A co my ostatní, připojíme se v Roku
rodiny, který vyhlásil papež František, do
hnutí Modliteb matek a budeme se modlit
za naše rodiny? Možná máme rodiny v
pořádku a myslíme si, že nepotřebujeme,
ale někdy bez víry, modlitby a možnosti
odevzdat své bolesti Ježíši by se člověk
asi zhroutil.

Chtěla bych Vás tímto pozvat i na mod-
litební triduum pořádané dne 27. – 29.
června do kostela sv. Vojtěcha. Podrob-
nosti budou na vývěsce.

Nechme se povzbudit slovy dnes již
svatého Jana Pavla II., která pronesl na
setkání všech hnutí a komunit a která zo-
pakoval emeritní papež Benedikt XVI. – Je
důležité, aby hnutí v církvi existovala. Spo-
lečenství musí být zdravým podhoubím, kte-
ré prokvašuje někdy zvětralé farní společen-
ství. Mají pomáhat kněžím….

Pokud chcete založit modlitební sku-
pinku (stačí, když se dvě maminky sejdou
a modlí se), napište si o brožurku modliteb
a zpravodaj MM na adresu: hnuti-
mm@seznam.cz, nebo telefonní číslo
774 618 822, nebo objednat lze i na webo-
vých stránkách – modlitbymatek.cz. 
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Přehled farních zpráv

 19. 6. proběhne slavnost Božího Těla.
Stejně jako vloni se plánuje sypaná květi-
nová výzdoba kostela a během adorace
rytmický doprovod.
 22. 6. pořádá klub maminek tradiční
Výlet za pokladem.
 Mše svatá k zakončení školního roku
bude 27. 6. v 17 hodin a pak bude násle-
dovat zábavný program pro děti.
 28. 6. v 9:30 v kapli sv. Anny bude mše
sv. k 120. výročí SDH Kvítkovice.
 7. 8. proběhne ve farnosti adorační den,
tentokrát s důrazem na Rok rodiny. Rodi-
ny, které nebudou na dovolené, se jistě

rády zapojí.
 Na měsíc září v rámci oslav patrona
starého kostela sv. Michaela jsme dostali
nabídky koncertů od Magny Mysterie a
také od chrámového sboru a hostů
z Ostravy.
 Jednalo se o pouti ke svaté Anně v Kvít-
kovicích. Mše sv. bude i ráno v sobotu
26. 7 v 7:30, poutní mše bude v neděli v 9
hod, požehnání bude v neděli v 17 hodin.
 6. září proběhne v Kroměříži ministrant-
ská pouť, je možné, aby se jí zúčastnili i
rodiče.
 9. září je v plánu pouť na Sv. Hostýn. 

Z pastorační rady farnosti ze dne 2. 6. 2014

Křty, sňatky a pohřby za poslední období
Křty: Valentýna Šinarová, Eliška Vojtěcha Norková, Marek Jiří Ševčík
Církevní zplatnění sňatku: Jiří Ševčík a Ing. Stanislava Ševčíková
Poslední rozloučení: Ludvík Rochovanský, Zdeněk Číž, Jaromír Piškytl

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. V roce 2013 již byla do kostela insta-
lována socha sv. Anežky České. V současné době máme shromážděny finance na sochu
sv. Jana Pavla II. Dalšími sochami bude sv. Don Bosco a sv. Zdislava. Cena každé sochy
činí cca 200 tisíc Kč. Autorem soch bude pan Staněk z Bučovic.

Stav sbírky k 30.5.2014:
Z kasiček 18 130 Kč
Od jednotlivých dárců 209 760 Kč
Celkem vybráno 227 890 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.
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Milé děti, rodiče i prarodiče. 7. srpna
v naší farnosti prožíváme adorační

den a tím naplňujeme snahu celé arci-
diecéze, aby každý den aspoň jedno farní
společenství zastupovalo naši církev při
modlitbách před Nejsvětější svátostí.
V letošním Roce rodiny jsou zvány zejmé-
na rodiny i s dětmi, aby se do adorace
zapojily.

Pokaždé se tvoří rozpis služeb dobro-
volníků na celý den a tak vznikl nápad, že
by se takového rozpisu mohly ujmout jed-
notlivé rodiny. Pokud tedy zůstane u vás
doma během dne někdo z dětí a jejich
rodičů nebo prarodičů, mohli byste zkusit

přijít s dětmi na půl hodiny do kostela. Ně-
kdo třeba zvládne s dětmi zůstat celou
dobu tiše a najde způsob, jak je k tomu
motivovat. Podle uvážení je možné připra-
vit si nějaké modlitby, do kterých se děti
zapojí anebo je zaměstnat nějakým tichým
kreslením či tvořením, kdy děti svůj výtvor
na závěr přinesou Pánu Ježíši k oltáři spo-
lu se zapálenou svíčkou.

Prosíme, pokud se takové rodiny na-
jdou, aby se co nejdřív napsaly do rozpisu
na stolku a bylo předem zřejmé, zda je
možné s takovou verzí adoračního dne
počítat. 

O. Josef Zelinka

Pozvání rodin na adorační den

Pokaždé, když se bavíme o našem ado-
račním dni, některé z nás zamrzí, že

na naši farnost připadá zrovna v období,
kdy naše děti jsou zrovna někde na prázd-
ninách nebo spousta rodin odjíždí někam
na dovolenou. Mám pro vás nápad, jak být
i přesto ve spojení se svou farností.

Pojedete zrovna někde na výlet na
kole? Pak jistě cestou narazíte na pěkný
kostelík. Neváhejte tedy a zkuste vzít za
kliku. Pokud je otevřeno, nebojte se vejít a
strávit aspoň chviličku před svatostánkem.
Nebo budete s dětmi někde v přírodě? Pak
možná narazíte na nějakou pěknou kaplič-
ku. I tady můžete chvíli pobýt a v modlitbě
vzpomenout na všechny tam doma, kteří

se za vás zrovna modlí, a můžete jim jejich
modlitbu na místě oplatit. Pokud není po
ruce ani kaplička ani kostel, nezoufejte,
vždyť „kde jsou dva nebo tři shromážděni
v Jeho jménu, tam je on uprostřed nich“.
Stačí se jen na chvíli zastavit, ať jste kdekoli.

Já sám mám jednu pěknou zkušenost,
to když jsme zrovna v době našeho ado-
račního dne byli s dětmi na táboře. Na ten
den jsme měli domluvenou návštěvu kně-
ze, tak nás napadlo toho využít a prožili
jsme nádhernou chvíli při adoraci v místní
kapli. Mohli jsme se tak na dálku spojit se
všemi našimi blízkými.

Přeji vám všem hezké letní dny! 
Jan Žalčík

Na dovolené zkusme adorační den trochu jinak

Omluva redakce
V květnovém čísle FOMu vypadla z jednoho
odstavce rozhovoru o klusáckém sportu jed-
na věta. Správné znění mělo vypadat takto:
Když vyhazuju hnůj, krmím, čistím koně,
tak si u toho odpočinu a cítím spojení se
zvířetem. I když je to kolikrát namáhavá
práce. Ráno ho musím nakrmit, vyházet
hnůj, pak do práce, odpoledne znovu to
samé a každý den trénovat. Vše zvládám i
díky Barče Daňkové, která mi velmi pomá-
há, obzvlášť v úterky, kdy pořádám Dům
modlitby.
B. Daňkové i O. Komlóšimu se omlouvám.

Pavel Ludvík

Ptáme se kněze
Proč se v posledních týdnech 1. čtení nečte
ze Starého Zákona, jak bývá zvykem?
Na adresu tazatele bych měl reagovat
pochvalou za to, jak je pozorný ohledně
výběru nedělních textů z Písma svatého.
Během větší části roku se skutečně vybírá
1. čtení ze Starého zákona. Po Velikono-
cích jsou ale nejvíc aktuální texty, které se
týkají událostí po Ježíšově vzkříšení. Pro-
to se po celou dobu velikonoční bere
1. čtení z knihy Skutky apoštolské, která
popisuje působení apoštolů po Ježíšově
odchodu zpět do nebe.

O. Josef Zelinka
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Kdo má Ducha Svatého, miluje, tedy
zachovává největší přikázání, přikázá-

ní lásky k Bohu a bližnímu. To platí pro
všechny křesťany, ale přiznejme, že zcela
zvláště pro vás, manžele a manželky, pro-
tože vy jste přijali svátost manželství jako
svátost lásky. Vy máte stavovské poslání:
být zvláštními strážci lásky v církvi a ve
společnosti. Ve svátosti manželství se
křesťanští manželé stávají znamením ta-
jemství jednoty a plodné lásky mezi Kris-
tem a církví, a také se na tomto tajemství
podílejí. Dostávají sílu, aby si navzájem
pomáhali ke svatosti v manželském životě
a při rození a vychovávání dětí. Rodina
jako škola života a lásky je nejdůležitějším
místem, kde se další generace učí praktic-
ky milovat skutečnou
láskou, která hledá
dobro druhého a
nevzdává se, ani
když je to těžké….

Být křesťanem,
který se zrodil z křestní vody a z Ducha
Svatého, znamená nechat v sobě milovat
Boha. Naopak: Kdo nemiluje, Boha nepo-
znal, protože Bůh je láska. V tom smyslu
jsou vaše rodiny školou lásky i víry. Předá-
váním umění milovat učíte děti poznávat
Boha, který je Láska. Svět bez lásky nemá
budoucnost, a proto nemá ani naději.

Odvěký nepřítel člověka, ďábel, které-
ho Ježíš na kříži porazil, se pochopitelně
stále snaží vyrvat Kristu ty, které on vykou-
pil. Proto svádí lidi k hříchu, proto útočí na
manželství, někdy sobectvím, chtivostí či
nevěrností, někdy chce zatížit svědomí
hrozným hříchem potratů, ba dokonce
útočí na manželství jako instituci. Přesvěd-
čuje lidi, že manželství je zbytečné a ně-
kteří politici s ním vysloveně spolupracují,
když ekonomicky znevýhodňují sezdané
manžely. Lidská láska zlého ducha popu-
zuje. Manželství je svátost lásky. A proto je
ďábel touží zničit. Mnohé manželské pro-
blémy však lze překonat odpuštěním, které
je výsostným skutkem lásky a které ďábla

doslova pokládá na lopatky. Když miluje-
me, vítězíme nad ďáblem. Mnozí to máte
dobře vyzkoušené.....

Proto vás, přátelé, upřímně vyzývám,
vzývejte denně Ducha Svatého a proste ho
i mnohokrát za den, aby k vám přišel. Ne-
víte, jak v určité chvíli reagovat, aby to bylo
dobře, aby to bylo podle slov Pána Ježíše?
Řekněte prostě: Přijď, Duchu Svatý, a dej
mi světlo. Duch Svatý přijde a naučí vás
všemu a připomene vám všechno, co jsem
vám řekl já, slibuje Pán Ježíš.....

Pociťujete slabost, máte v sobě nejisto-
tu či chaos? Proste: Přijď, Duchu Svatý, a
ty sám mně vnukni, jak se mám modlit o
sílu. Apoštol Pavel vás ujišťuje: Duch při-
chází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani

nevíme, zač se má-
me vhodně modlit. A
tu Duch sám se za
nás přimlouvá vzde-
chy, které nelze vy-
jádřit, a Bůh, který

zná přesně, co je uvnitř, ví, co Duch žádá,
a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě
s Boží vůlí.....

Nezapomínejme, že dary Ducha, zvláš-
tě poznání Boha a schopnost milovat, nám
byly dány proto, abychom mohli být užiteč-
ní. Ty dary nemáme jen pro sebe. Čím
více jich rozdáme, tím budeme bohatší,
protože Bůh je štědrý a naší velkorysostí
se nikdy nedá zahanbit. Ničeho se neboj-
me, pokud se necháme vést Duchem Sva-
tým. Žijte duchovně, a nepropadnete žá-
dostem těla. Zakusíte bohaté plody života
v Duchu Svatém, protože ovoce Ducha je
láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost,
dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Tě-
ším se, že i toto bohatství zazáří v našich
rodinách, že nebudeme tyto vlastnosti jen
čekat od druhých, ale sami se těmito plody
staneme přitažlivějšími pro lásku druhých.
Na každé rodině záleží. Čím krásnější a
pevnější bude rodina, tím šťastnější bude i
naše společnost.... 

Z pastýřského listu arcibiskupa k Letnicím 2014

Dary Ducha Svatého nemáme jen
pro sebe. Čím více jich rozdáme,
tím budeme bohatší.
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Byla sobota 10. května ráno, na nebi
svítilo sluníčko a my se začali scházet

na nádraží, abychom se vydali na cestu do
Olomouce. Tento den se tam totiž konala
tradiční pouť ke sv. Janu Sarkanderovi, při
které otec arcibiskup uděluje ocenění za-
sloužilým farníkům z mnoha farností. Letos
byli od nás z Otrokovic navrženi Staňkovi.
A protože mnozí z nás Petra velmi dobře
známe z Tygříků, rozhodli jsme se, že je
překvapíme a půjdeme tam ministrovat.
Sešli jsme se sice v malém počtu, ale to
nás přece nemůže odradit. Naše složení
bylo: Paťa, Kamča, Jožka, Vojta, já a taky
se k nám připojil otec Josef.

Hned u pokladen na nádraží se událo
to, co jsem moc nečekal. Kousek přede
mnou stáli Staňkovi. Pozdravili jsme se
s Petrem, a když se mě zeptal, kam jede-
me, odpověděl jsem, že do Olomouce. „To
my taky. A co tam budete dělat?“, ptal se
ještě. „Tož tak, podívat se“, řekl jsem. Na
to Petr se šibalským úsměvem odvětil: „My
se tam taky jedeme podívat.“ A začal se
smát.

Cesta uběhla velice rychle a ani jsme
se nenadáli, byli jsme na místě. Když jsme
dorazili do sakristie, byli jsme tam první.
„Asi je ještě málo hodin, oni ti další minist-
ranti teprve začnou chodit,“ myslel jsem si.
Ale čas přibýval a ministranti nikde. Nako-
nec jich přece jenom několik dorazilo, a
taky spousta kněží. Když se blížil začátek
mše, přišli za námi místní kluci a prý jestli
už máme přidělenou nějakou službu. Byl
jsem trochu překvapený, protože při tako-
vé mši s arcibiskupem vždycky přisluhují
bohoslovci, ale zřejmě měli tentokrát něja-
ký jiný program. Tak jsme teda řekli, že ne,
a hned prý jestli někdo z nás umí kadidlo.
Tak jsme se s Vojtou přihlásili. Opustili
jsme ostatní naše kluky a šli jsme zjišťovat
podrobnosti. Mezitím dorazil otec arcibis-
kup a mše mohla začít.

Průvod vyrazil, my s Vojtou v čele. No
nezačali jsme zrovna nejlíp. Na úvod se
mělo jít nejdřív k oltáři Jana Sarkandera.

To jsem ale nějak při instrukcích přede mší
přeslechl, a tak jsme si to vesele mašíro-
vali do hlavní lodi směrem k hlavnímu oltá-
ři. Naštěstí nás místní kluci včas zastavili,
takže jsme nabrali správný směr a aspoň
trochu jsme zmírnili ten náš trapas. Dál už
naštěstí celá mše probíhala celkem bez
problémů. My s Vojtou jsme byli přece
jenom malinko nervózní z tak nečekané
služby, ale postupem času to z nás přece
jenom spadlo.

V sakristii jsme měli naprosto luxusní
servis. Po příchodu z každého okuřování
nás hned za dveřmi čekala místní starší
farnice, která se nám starala o oheň, a
taky místní sympatický pan kostelník, který
nám dával další pokyny. Dovedl nás
k obrazovce, na které byly záběry ze
všech kamer v katedrále, takže následoval
videorozbor toho, co nás čeká dál. Trochu
jsem si připadal jako hokejista, kterému
v kabině uděluje trenér pokyny, jak má
hrát, chyběla už jenom elektronická tužka
. Pak bylo ještě vždycky trochu času na
sledování samotné mše.

Občas se u obrazovky ozývaly výkřiky
pana kostelníka, jako např. když jedna
paní četla čtení a měla strašně vysoko
mikrofon. To se za námi ozvalo: „Do háje,
to nevidíš? Skočíš tam nebo ne? To snad
není možné!“ Jako by ho ti kluci slyšeli,
protože hned jeden z nich přiskočil a dal
všechno do pořádku, až jsem si říkal, že ti
kluci snad mají v uchu nějakou vysílačku
. Když jsme pak vyráželi na okuřování
oltáře po přinášení darů, řekl mi ještě pan
kostelník: „Až budeš okuřovat otce arcibis-
kupa, tak bacha, ať ho tím kadidlem ne-
bouchneš do břicha, mně už se to jednou
podařilo.“ S touto kamarádskou radou
jsme teda vyrazili.

A hned po příchodu k oltáři nás čekalo
veliké překvapení. To naši malí kluci zrov-
na chystali na oltář kalich a konvičky, o
čemž jsme s Vojtou neměli ani tušení. Byli
sice z této nečekané služby trochu nervóz-
ní, ale šlo jim to! Čas utíkal jak voda a 

Výprava ministrantů za Petrem
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ani jsme se nenadáli a byl tu konec mše.
Ten jsme už s Vojtou zase sledovali
v sakristii před monitorem, takže nám ne-
mohlo uniknout, že naši kluci ještě dostali i
patény. Na samém závěru mše probíhalo
oceňování farníků, kteří obdrželi z rukou
otce arcibiskupa svá ocenění, mezi nimi i
Petr se svou ženou.

Po mši svaté jsme se s otcem Josefem
vyfotili před katedrálou a vyrazili na malou
procházku do centra. Před katedrálou nás
ještě překvapily zrovna přijíždějící luxusní
motorky značky Harley, které se zájmem
okukoval i otec arcibiskup. Pak jsme vyra-
zili dál. Chtěli jsme jít do Sarkandrovky,
kaple, ve které mučili Jana Sarkandera,
ale k naší smůle bylo ještě zavřeno. Pak
naše kroky mířily kolem kněžského semi-

náře na náměstí k olomoucké radnici. Prá-
vě odbíjelo poledne, tak jsme mohli sledo-
vat posunující se postavičky na zdejším
orloji. Pak jsme ještě omrkli Sloup Nejsvě-
tější Trojice a vyrazili ke kostelu sv. Moři-
ce, kde jsme vystoupali na starobylou věž,
která je volně otevřená. Pokochali jsme se
krásným pohledem do okolí, dole jsme pak
ještě zašli na zmrzku a pomaličku jsme
mířili zpátky na nádraží. Cestou ve vlaku
jsme se bavili počítáním, kolik aut jsme už
předjeli.

Domů jsme se vrátili plni zážitků, které
asi nikdo z nás nečekal. Byl to opravdu
moc krásný den, na který budeme ještě
hodně dlouho vzpomínat. 

Honza Žalčík

Ze vzpomínek otrokovických jáhnů a kaplanů

Srdečně zdravím všechny farníky
z Otrokovic, Kvítkovic a blízkého okolí.
Rád vzpomínám na působení ve Vaší far-
nosti před 19 lety. Po vysvěcení na kněze
v roce 1995 jsem byl přeložen z místa já-
henské praxe v Napajedlích a strávil první
rok kněžského života jako kaplan u P. Voj-
těcha Šímy v Otrokovicích.

Podobně jako v Napajedlích u otce
Adama Ruckého jsem dostal v osobě otce
Vojtěcha skvělého duchovního otce, také
výborného představeného a ve farnících
živé a krásné společenství.

Obě místa tak pro mne byla velkým
darem a inspirací do mého kněžského
života. Dostal jsem zde mnoho impulsů a
podnětů do příštích let a zůstanu Vaší far-
nosti v tomto ohledu vždy dlužníkem. Otce
Vojtěcha jsem nejednou potrápil, určitě
nezapomene na skvělou „skořicovou ká-
vu“, kterou se mi jednoho rána podařilo
připravit k snídani místo jeho oblíbené
vitakávy.

V Otrokovicích jsem pobyl do léta

1996, kdy jsem byl poslán na druhé kap-
lanské místo v Novém Jičíně. Zde jsem
strávil dva roky a v létě 1998 jsem se stě-
hoval na první samostatné místo
v Březové u Vítkova.

Působím zde už šestnáctým rokem a
kromě Březové u Vítkova spravuji ještě
farnosti Skřipov a Větřkovice. Kromě běž-
né pastorační činnosti pořádáme pravidel-
ně dvakrát až třikrát do roka zájezdy pro
děti a rodiče, byli jsme před lety také
v Otrokovicích.

V současné době působí zde se mnou
také farní vikář otec Ján Bujňák, který zde
nastoupil v roce 2009. Shodou okolností
patřím do děkanátu Opava, kde je ve funk-
ci děkana od roku 2005 P. Pavel Cieslar,
po kterém jsem nastupoval v Otrokovicích.

Rok ve farnosti Otrokovice byl pro mne
velkým obohacením a cennou zkušeností.
Přeji celé farnosti, ať rozkvétá dary Ducha
svatého a vytváří krásné společenství ke
slávě Boží, radosti celé Církve. 

O. Petr Bohačík

P okračujeme ve vzpomínkách kněží, kteří před lety začínali svou kněžskou dráhu u
nás. Dnes vzpomíná P. Petr Bohačík, který v naší farnosti sloužil v letech 1995-1996.

Výprava ministrantů za Petrem - dokončení z minulé strany
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Letos na podzim se připravuje další roč-
ník ministrantské pouti. Ta bývá vždy

jednou za dva roky a pořádá ji Arcibiskup-
ský kněžský seminář. Naši kluci mají jistě
v živé paměti tu minulou na Velehradě,
která proběhla ve spolupráci s Policií a Ar-
mádou ČR.

Ta letošní proběhne v sobotu 6. září na
Arc ib iskupském  gymnáz iu  (AG)
v Kroměříži. Ponese se v heslu „Ministrant
– rytíř Kristův“. Kromě mše svaté v kostele
sv. Mořice budou pro kluky připraveny zají-
mavé soutěže.

Organizátoři nabízejí také program pro

rodiče. Pro ně bude připravena přednáška
se zajímavým hostem.

Bližší informace všem zájemcům
v dostatečném předstihu dodám. Organizá-
toři ještě vzkazují, že si kluci můžou s se-
bou vzít rytířský oblek. Každému, kdo jej
bude mít, slibují dárek. Jak takový oblek
neboli varkoč vypadá, se můžete podívat na
obrázku.

Bližší informace o této akci také nalez-
n e t e  n a  we b o v ý c h  s t r á nk á c h
www.ministranti.info. 

Honza Žalčík

Připravme se na zářijovou ministrantskou pouť

Varkoč - návod
Výroba je opravdu jednoduchá a podle níže
uvedeného návodu jej jistě zvládne ušít
každá šikovná maminka. Jedná se o pruh
asi po kolena sahající látky na způsob pon-
ča (otvor pro hlavu uprostřed), často dvou
kontrastních barev přepásaný opaskem.

Směrem k nohám se může pás rozšiřovat
(viz druhá varianta). Další vylepšení je jen a
jen na vás, fantazii se meze nekladou.
Kde vzít látku? Pokud se vám nepodaří
najít nebo sehnat barevnou látku, lze použít
třeba staré prostěradlo, které rozstříháte a
barvami na textil obarvíte. 

Střih:

Dvoubarevný kostým:



15

Čemu krásnému pomáhat! - Tak začal
svou přednášku otec Vojtěch Eliáš,
prezident organizace Likvidace lep-

ry, 17. 5. 2014 na 7. Dopletné v Přerově.
Své vyprávění doplňoval obrázky z lepro-
sárií v Indii, které navštívil spolu s p. Výle-
tou. Kontrolu provádí tam, kam se posílají
obvazy, zdravotnický a jiný materiál i fi-
nanční prostředky, zda vše slouží k léčení
nemocných a zda jsou prostředky využívá-
ny účelně a efektivně.

Dne 13. 11. 2013 zde byla posvěcena
místním biskupem nemocnice Sv. Josefa,
kterou nechala postavit Charita ČR a která
plně financuje tuto nemocnici i s přilehlými
provozy. Při nemocnici je zřízen sirotčinec
pro děti od 3 do 6 let, kterým na lepru ze-
mřeli rodiče. Starší děti chodí do školy.
Starají se o ně řádové sestry. Vyléčení
dospělí nemocní většinou zůstávají také
zde a starají se o políčka, kde se pěstuje
ovoce a zelenina, aby provoz v tomto
leprosáriu byl levnější.

Lepra se vyskytuje hlavně v subtropic-

kém podnebí, protože je zde teplo, vlhko a
chudoba. Když se lepra podchytí včas,
vyléčení trvá 6 až 12 měsíců. Ještě 15 let
může takový vyléčený nakazit další lidi.
Přenáší se kapénkovou infekcí. Lepra jako
nemoc nebolí. Postižené místo je necitlivé,
a tak nemocný ani necítí, když se na tom
místě poraní. Infekce zanesená do rány
pak nemocnému může způsobit další kom-
plikace, což je pro nemocného velké riziko.

Charita již 22 let podporuje léčení lep-
ry. V Indii např. v Bhilai Pahan nebo v
Phulpakai převzala odpovědnost za léčení,
i ve zmíněné nemocnici sv. Josefa. Veške-
ré léčení lepry přebrala Charita také v Afri-
ce v Libérii a Tanzanii, v Jižní Americe v
Kolumbii.

"Cokoli jste učinili jednomu z těchto
nepatrných nemocných bratří, mně jste
učinili." (Mt 25,40)

Díky a Pán Bůh zaplať vám, milé ple-
tařky a příznivci nemocných! 

M. Šmiková

FARNÍ OBČASNÍK
Vychází při příležitosti církevních svátků. Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. Určeno pro vnitřní
potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení textů. Redakční rada:
P. Mgr. Josef Zelinka, Pavel Ludvík, Pavel Rafaja. Adresa redakce: Nám. 3. května 166, 765 02
Otrokovice, tel. 577 922 337. E-mail: obcasnik@volny.cz, http://www.farnost.otrokovice.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 17.8.2014. Vydání dalšího čísla: 31.8.2014.

Pleteme pro malomocné – 7. Dopletná

Smějeme se - příběhy z hodin náboženství
 Učitelka vykládá dětem na základě obrázku, jak se na počátku Stvoření vznášel Boží
Duch nad vodami. „Tehdy neexistoval žádný živý tvor,“ praví, „žádný člověk, ani zvíře,
jenom Bůh zde byl od počátku.“ „Prosím,“ hlásí se Jeník, „a kdo byl fotograf, který ten
obrázek udělal?“
 Při výkladu o stvoření slyší děti, že Bůh také stvořil nebe a zemi. „Ale kde bydlel Bůh
před tím, když ještě nebylo nebe?“ ptá se malý rozumbrada.
 Matka čte dětem v Bibli o stvoření světa: „Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody
nazval mořem.“ Syn se ozve: „Mami, my tomu říkáme také tak, že?“
 Jako úvod k příběhu o divu v Káni Galilejské se katechetka ptá dětí: „Víte, kdo je to
nevěsta?“ Dostane tuto odpověď: „Nevěsta je mladá žena, která ještě nemá muže, ale už
o jednom ví.“
 Z domácí úlohy: „Když bylo Ježíši dvanáct let, šel poprvé do Jeruzaléma, aby si pro-
hlédl svatý hrob.“
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Při příležitosti svátku sv. Cyrila a
Metoděje (5. července), který je i
státním svátkem ČR, se na
Velehradě už mnoho let pořádají
velké dvoudenní oslavy. Letos
budou probíhat v pátek 4. 7. a
v sobotu 5. 7. Jejich vyvrchole-
ním bude páteční večerní kon-
cert přenášený televizí a v sobo-
tu slavnostní poutní mše svatá.
V programu oslav je ale také
mnoho dalších akcí: výstavy,
semináře, sportovní soutěže,
kulturní programy. Po celý pátek
je připraven i program pro děti a
mládež . Více zjistíš na internetu
na adrese www.velehrad.eu.
Jak se celá tato dvoudenní akce
nazývá?

Osmisměrka

Najdeš cestu na pouť na Velehrad?

ALBA, AMEN, BERÁNEK, ČERT, DRÁT, FÍKY, GUMÁKY, KAIN, KINO, KNĚZ, LISTOPAD,
MÁŘÍ, NADĚJE, NOVÝ, OBĚD, ODPOR, OKNO, PARK, PIANO, REBEKA, RECEPT, RÉVA,
RÝMA, ŘEKA, SEKTA, SKUPINA, STAN, STŘEDA, SVĚTLO, TEMPO, TCHÁN, TLAK,
TROJICE, TRPĚT, UČIT, ÚKOL, VLAK, VOJÁK, VTIPNÝ, VŮLE, VZPOURA, ŽIVOT, ŽIVÝ


