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Eucharistie je dar, tajemství a úkol
C írkev nedostala Eucharistii od Krista, svého Pána jako

jeden z mnoha darů, byť velmi cenný, nýbrž jako nej-
větší dar (dar par excellence), neboť Kristus dává sám
sebe, svou osobu ve svém lidství a též své dílo spásy ...,
řekl Jan Pavel II.

Eucharistie je dar. Je to dar, kterého nejsme hodni.
Ježíš však dává své dary jinak, než my, lidé. My se od
darů distancujeme, dáváním je ztrácíme. Daruji-li napří-
klad knihu někomu blízkému, v tu chvíli už ji nemám. Kni-
ha se stala jeho vlastnictvím. A obdarovaný časem možná
i zapomene na to, že ji má právě od nás.

Kristus však daruje zcela jinak, On se neodlučuje od
daru, ale ve všem, co dává, dává sebe, je se svými dary
jedno. V tom daru je On. A všechny Jeho dary mají jen
jeden cíl – aby se nám více a více přiblížil. Jak moc si
uvědomujeme milost tohoto daru? Přijímáme Eucharistii
jen ze zvyku? Pošetilí bychom byli, kdybychom si mysleli,
že o Eucharistii víme všechno, že jsme ji pochopili, že
jsme pochopili texty Písma, že jsme pochopili velikost to-
hoto daru.

„Tajemství Eucharistie není tak snadné proniknout. Je
to tajemství. Tajemství nejde vysvětlit. Před tajemstvím
můžeme žasnout, mít ho v úctě, můžeme po něm toužit,
ale nemůžeme mu do důsledku rozumět. Čím Eucharistie
je, tomu se učíme rozumět celý život, stále znovu.“ (P. V.
Kodet). Eucharistie je dar, ale je to také úkol. Úkol být pro
druhé, ukazovat jim a osvěcovat cestu k tomuto daru.
„Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť
všichni máme podíl na jednom chlebu.“ (sv. Pavel).

Poděkujme Ježíši za to, že se pro nás stal chlebem,
který sytí, pro život pozemský i pro život věčný. Poděkuj-
me, že nás nesmírně miluje. Skloňme se s úctou před
Eucharistickým Kristem a uvědomme si, že Kristus nám
touží být tak blízko, že si ani sami sobě tak blízko nedoká-
žeme být. Právě On chce vstoupit do našeho srdce, do
našeho života, vtělit se v nás a přicházet k nám v podobě
chleba a vína. 

Naďa Fraisová
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Tříkrálová sbírka 2015

Zážitky koledníků
 Zvonili jsme u půldomku a nikdo neotví-
ral. Odcházeli jsme, a když jsme byli za
brankou, otevřely se dveře a paní volala,
ať počkáme, že nám chce přispět do kasič-
ky. Vyběhla z domu v županu, bosky běže-
la po chodníku k nám a hodila nám do
kasičky peníze. Říkala, že zrovna byla ve
vaně, když jsme přišli, a že by jí bylo líto,
kdyby nám nemohla přispět.
 Jsou lidé, pro které je věcí cti přispět. Je
vidět, že někteří skutečně nemají a přesto
z peněženky něco vytřepou. Jiní mají bará-
ky jak hrad, dají ti dvacetikorunu a ještě
mají připomínky.
 Koledovali jsme v činžáku, který měl 5
pater. Vysupěli jsme nahoru, sotva jsme
dechu popadali. Dveře otevřené, stála tam
paní, tak jsme museli začít koledovat. Před
poslední slokou jsme už nemohli, museli
jsme zastavit, nadechnout se a teprve pak
jí to dozpívat.
 Přišli jsme k luxusně vypadajícímu do-
mu, na zahradě si hrál muž s dětmi. Začali
jsme koledovat, bylo vidět, že vůbec neví,
co si má myslet, děti se za ním schovaly.
Že jestli mu můžeme zazpívat nějakou
jinou písničku. Tak jsem mu řekla, že na
Tři krále se zpívá právě tato. Tak skočil
domů a donesl nám nějaký drobný obnos.
 Šli jsme kolem domku a na zahradě se
bavili dva chlapíci. U jednoho jsme už
předtím byli. Druhý se nás ptal, jestli
k němu také přijdeme. Odpověděla jsem,
že ne, protože to byl jiný rajón. Za chvíli
jsme se vraceli a ten kluk na nás zase
volal, jestli k němu nemůžeme zajít. Byl
mladý, kolem 25 let, byl velice milý a říkal,
že u něho Tři králové ještě nikdy nebyli. To
je velice neobvyklé, protože takoví se o
sbírku obvykle nezajímají a také neotvírají.
Tak jsme k němu zašli, zakoledovali a při-
spěl nám do kasičky dvoustovkou.
 Šli jsme po ulici a z domku vyjela paní

autem. Zastavila, stáhla okénko, podala
nám dvoustovku a prosila, abychom jí zašli
na dveře napsat K+M+B, že odjíždí a že
spěchá.
 Navštívili jsme hodně starou paní. Vyklá-
dala, že přebývá už spíš u dcery, už doma
prakticky nebydlí, jen když jede
k doktorům, ale že je šťastná, že jí to na
Tříkrálovou sbírku doma vyšlo a že nás
mohla přijmout.
 Šli jsme kolem jednoho domku a říkala
jsem děckám, ať tam vůbec nezvoní, pro-
tože mně tam nikdy neotevřeli, a to tam
chodím už hodně dlouho. Kdosi ze skupin-
ky to ale zkusil. Najednou se dveře otevřely
a paní nám přispěla. Poprvé za mnoho let.
 Před jedním domkem na nás čekal pán,
a když nás uviděl, hned nás začal zkoušet:
„Tak mi řekněte, co víte o třech králích?“
Následovala palba otázek zakončená vě-
tou: „Letos jsem se na vás připravil, aj bibli
jsem četl!“ Mí králové byli tím vodopádem
otázek tak zaskočeni, že se nezmohli na
jedinou odpověď. Tak jsem se začal
omlouvat a slibovat, že se to do příštího
roku doučíme. Na to mi jeho žena s úsmě-
vem říká: „Správně, a když budete víc vě-
dět, bude aj větší výplata!“
 Hned u prvního domu na nás čekaly
maminka s asi desetiletou holčičkou, celou
načesanou a namalovanou, která nám
jako první za celou naši kolednickou karié-
ru předala krásný obrázek Tří králů.
 Letos jsme vůbec nevypadali jako Tři
králové, ale spíš jako kněz - měl takový
podobný hábit a brýle na očích mu dodá-
valy kněžský vzhled - král a invalida – ten
proto, že Baltazar měl zafačovanou ruku a
korunu oškubanou od jedoucího výtahu.
 Jeden pán s námi putoval ještě další dva
domy a nadšeně s námi zpíval i ty sloky
koledy, které jsme už neznaly, takže zpíval
sám.



3

Poděkování koledníkům a všem ostatním
Tříkrálová sbírka 2015 je za námi, vše je
sečteno, uzavřeno. Letošní výsledek byl za
šestnáctiletou historii nejvyšší. Mluvím teď o
financích, důležitých pro pomoc, kterou
Charita poskytuje. Proto bych chtěla jmé-
nem Charity sv. Anežky poděkovat všem
dárcům za jejich štědrost a přijetí koledníků.
Přestože jsou peníze důležité, pro mne, pro
o r g a n i z á t o r a  T ř í k r á l ov é  s b í r k y
v Otrokovicích je nejdůležitější poděkování
všem koledníkům. Bylo jich letos
v Otrokovicích 120 – dětí i dospělých. Věno-
vali sobotní den tomu, aby vyšli do ulic a
s otevřeným srdcem zvonili u dveří a oslo-
vovali příjemné i méně příjemné lidi
v našem městě, přestože mohli být doma, odpočívat, dívat se na televizi, vyjet si na vý-
let.
Služba koledníků není jednoduchá. Vrací se unavení, ale v tvářích každého z nich je
znát pokoj a radost z dobrého díla. Mnozí z nich koledovali už po patnácté. Díky za vás,
za vedoucí skupinek, kteří přebíráte zodpovědnost za děti, za celé rodiny, které koledují
společně, za rodiče, kteří podporujete děti v této službě. Díky Turistickému oddílu holek i
kluků a všem dalším spolupracovníkům, kteří poskytují zázemí sbírky. DÍKY. 

Magda Honzíková

Výtěžek sbírky v Otrokovicích
Vybráno v Kč Skupinek

Otrokovice 273 384 32
Oldřichovice 10 424 2
Spytihněv 53 027 10
Komárov 13 560 2
Napajedla 152 409 36
Tlumačov 45 459 12
Pohořelice 24 391 6
Halenkovice 53 368 11
Žlutava 28 941 7
Celkem 654 963 118
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Připomínáme si výročí posvěcení kostela

Fond Dědictví sv. Michaela

20. výročí posvěcení farního kostela

V letošním roce si připomínáme
20. výročí posvěcení kostela sv. Vojtě-

cha. Jeho stavba proběhla v letech 1992 -
1995, ale snaha postavit v Otrokovicích
větší a důstojnější kostel se datuje už od
19. století. V prvních letošních číslech
Farního občasníku vás seznámíme
s některými málo známými příběhy z histo-
rie, které o této snaze svědčí, a
s ohlédnutími těch, kteří stavbu připravo-
vali a účastnili se jí.

Dva příběhy z tohoto občasníku i ně-
které další vzpomínky přibližují přípravu
stavby, vyjednávání o ní a její financování.
Dokumentují, jak složitě naši předkové
usilovali o nový kostel, a ukazují, že shro-
máždit peníze na stavbu, překonat byro-
kratické formality a nevzdat jednání
s úřady je obtížné nejen dnes. V tom nám
tyto velké i drobné příběhy mohou být po-
silou a inspirací. 

Pavel Ludvík

V září roku 1882 založil v pořadí druhý
otrokovický farář Ignác Sauer fond

Dědictví sv. Michaela na opravy, rozšíření
a později na stavbu nového kostela. Tento
fond byl v podstatě soukromou sbírkou
farníků kontrolovanou obcí.

Tenkrát konzistoř, stejně jako dnes
arcibiskupská kurie kontrolovala vyšší
výdaje a důležitější transakce farnosti,
které musela nejprve schválit. Byla to po-
jistka, aby některý duchovní správce nepři-
pravil farnost o majetek.

Jelikož bylo družstvo svatomichalské
soukromou sbírkou bez stanov nikde neo-
hlášené, nepodléhalo ani konzistoriální
kontrole, a tudíž se jevilo téměř jako ilegál-
ní. Jak celá věc vyšla na světlo, a konzis-
toř žádala uzákonění, a jak to dopadlo,
můžeme nahlédnout v krátké ukázce:

Družstvo sv. Michala prosperovalo
v poklidu až do 28. října 1893. Tehdy ze-
mřela jistá Františka Hradilová, „svobodná
panna, počestná a zbožná,“ která odkáza-
la na stavbu nového kostela 100 zlatých.
Svou poslední vůli nechala sepsat notá-
řem, který podle tehdejší obyčejné mluvy
poznamenal prostě: „Na kostel poroučím
jedno sto zlatých.“ František Palla k tomu
poznamenal: „V obci ovšem všeci věděli,
že jest to na stavbu nového kostela, ale
cizí nevěděli. Soudním vyřízením pozůsta-
losti přiřknut odkaz onen dle slovného
znění závěti kostelu a nejdůstojnější kon-
sistoř nařídila odvedené peníze do vlastní-
ho jmění kostelního počítati.“

Na to se P. František Palla 26. ledna
1897 odvolal a žádal, aby peníze nezůsta-
ly ve vlastním jmění kostela, ale byly pře-

Stavba kostela sv. Vojtěcha v datech
Říjen 1989: Farní rada začíná jednat o
stavbě kostela, žádost na Min. kultury.
 1990 - 1992: Jednání s úřady, architekto-
nická soutěž, hlasování o zasvěcení kostela.
Duben 1990: Papež Jan Pavel II. posvětil
základní kámen kostela.
Říjen 1992: Zahájení přípravy staveniště.
Duben 1993: Zahájení výkopových prací.
Červen 1993: Zahájení stavby lodi kostela,
uložení základního kamene.
 Srpen 1993: Zahájení stavby střechy.
 Říjen 1993: Dokončení hrubé stavby.
 Podzim 1993: Stavební práce v kostele.
 Jaro 1994: Provedení vnitřních omítek,
podlahy, práce na kůru, postavení garáže.
 Září 1994: Pokládka dlažby v kostele.
 Léto 1994: Obkládání stropu kostela, vněj-
ší omítky, osazení kříže na věž.
 1994 – 1995: Vnitřní práce v kostele.
 1. duben 1995: Slavnost posvěcení kostela.
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vedeny na fond svatomichalský. Konzistoř
požádala o předložení úřední listiny týkají-
cí se zesnulé Františky Hradilové a vysvět-
lení. Jakmile se duchovní správce zmínil o
družstvu svatomichalském, byl okamžitě
vyzván k předložení účtů a 17. března
1897 pak k uzákonění družstva.

Konzistoriální nařízení ovšem narazilo
v lidu na nebývalý odpor: „Příkaz ten neob-
sahoval nic sbírce škodlivého, ale že vyšel
od Konsistoře, byl pro Otrokovice oheň
hozený na slaměnou střechu, způsobiv
v obci veliký požár; nebo nalezl právě
v tom čase hojnost hořlavé látky. 1) Mnozí
v obci závistivým okem hleděli, jak kostelní
sbírka pod správou duchovního správce
krásně prospívá; úspěchem tím zdálo se
jim, že jsou ve slávě zatemněni. Ti se
sprotivili onomu nařízení jakoby hájili pro-
spěch obecní, aby stali se oblíbenými a
získali důvěru občanů. 2) U mnohých opět
rozhodovalo zahnízděné svobodomyslné
smýšlení, že se postavili protiv konsistori-
álnímu nařízení, aby nepřátelství protiv
kněžím zjevně ukázali. Tito všecí svorně
vystoupili protiv uzákonění družstva,
a usilujíce všecken lid k odporu protivení
za sebou strhnouti, buřičské řeči veřejně
ve schůzích i soukromně v rozpravách
rozsívali po celé obci.“

Tak stál František Palla mezi dvěma
tlaky: poslušně uposlechnout vrchnosten-
ské nařízení, jak bylo do té doby zvykem,
anebo vyhovět hlasu občanského odporu,
který již požadoval obecní autonomii. On
sám prosazoval uzákonění družstva, ale
proti němu stál obecní výbor včetně sta-
rosty. Poznamenal tenkrát: „Mela ta trvala
několik neděl a neradno bylo v té době
pronést opačné mínění, nechtěl-li za od-
vážlivost pýkat, co nepřítel a zrádce na
společném zájmu všech občanů. Než zle
jest stavěti budovu na shnilých základech
dlouho státi nebude.“

Občané se obávali zdanění, poplatků,
manipulace a ztráty peněz. V korespon-
denci ze 14. dubna 1897 konzistoř ujišťo-
vala občany, že takové obavy jsou napros-
to zbytečné: „Farnímu úřadu sloužiž

k vědomosti, že v arcidiecési na mnohých
místech, možná že na čtyřiceti takováto
družstva jsou zřízena, a církevně, a státně
potvrzena, a že nikde poplatků se neplatí.
Co do účtování oznamujeme, že všude,
kde zmíněná družstva se právoplatně na-
chází, se účty zcela zvláštní, které
v nižádném spojení nejsou s kostelními
účty, nejdůstojnějšímu ordinariátu předklá-
dají, aby tento zvěděl, jak družstvo prospí-
vá. Z toho vidno, že obavy jsou bezpod-
statny a že na farním úřadu jest, aby přes-
ně se řídil daným rozkazem ze dne 17.
března 1897.“

Málo platné, musel páter Palla 8. květ-
na 1897 za otrokovické občany arcibiskup-
ské konzistoři oznámit, „že poslušen byl a
namáhal se družstvo sestaviti, jež by úkolu
svému vyhovovalo, avšak nebylo lze ani
začátku učiniti. Nutnost tedy káže, aby
dobrá věc neutrpěla škody, sbírku na vy-
stavení kostela v Otrokovicích ponechati
v tom stavu jak se nalézá tím více, an o
úplné správné její vedení jest postaráno
tím, že vše se vede ve farní budově pod
dozorem kněze.“ Na to konzistoř 11. květ-
na 1897 reagovala, že takové počínání
nebude mít požehnání těmito slovy:
„Poněvadž farní úřad není s to, aby sjednal
nařízením církevní vrchnosti platnosti, obá-
váme se, že dílo takto konané nepřinese
požehnání. Tímto nařizujeme farnímu úřa-
du, aby každoročně v měsíci lednu byl
účet sbírek arcibiskupské konsistoři ku
prozkoumání předložen.“

Družstvo tedy uzákoněno nebylo, zů-
stalo soukromou sbírkou, složení a správa
byla ponechána v dosavadní zvyklosti.
Navíc, z návrhu duchovního správce Fran-
tiška Pally, zajeli starosta Karel Mrázek a
předseda družstva Jan Havlík do Olomou-
ce, aby konzistoři osobně vyložili přání lidu
a vymohli tak na ní svolení nechat vše při
starém. Jak je z výše uvedeného patrno,
konzistoř tomuto nestandardnímu postupu
vyhověla, ale napříště už bylo družstvo
svatého Michala označováno jako
„mimořádné“. 

Z knihy Dlouhá cesta připravil Petr Věrný
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Dopis ke stavbě kostela Janu Antonínu Baťovi

V baťovském období budování Otroko-
vic působili v naší farnosti kněží Alois

Kalmus (1926– 1936) a František Nerad
(1936–1943). Právě P. František Nerad se
nesmírně intenzivně snažil v součinnosti
s firmou Baťa o výstavbu nového kostela.
Pro firmu Baťa však nebyla stavba kostela
prioritní, rovněž nebylo vyřešeno místo pro

samotnou stavbu a čím více se doba na-
chylovala k válce, tím více se naděje na
stavbu vzdalovala. Jak na situaci reagoval
P. František Nerad, můžeme vidět
v dopise, který adresoval 4. dubna 1939
samotnému Janu Antonínu Baťovi. 

Z knihy Dlouhá cesta připravil Petr Věrný

Slovutný Pane velkoprůmyslníku.

Píši v zoufalé situaci. Prosím Vás, přijďte se podívat aspoň kteroukoliv neděli na de-
vátou mši sv., abyste posoudil sám, zda je to neříkám slušné pro lidi, nemluvě ani
o uctivosti domu Božího, ale zda je to čestné pro Vás, budovatele blahobytu celého
kraje, aby v Otrokovicích Vaši zaměstnanci a jejich rodiny musili se v kostele ještě
dále tak uboze nouzovati.
Nikde na celém světě, a Vy víte, jak jest svět veliký, nemusí se lidé v kostele tak mač-
kati jako v Otrokovicích, že nemohou ani kapesník z kapsy vytáhnout, aniž by při tom
nevráželi do osob vedle stojících.
Nastavěl jste pro své zaměstnance pohodlných bytů, nádherné Společenské do-
my o prostorných sálech, kavárnách a kinech, dovedl jste stavěti vedle velkých továr-
ních budov též velké Obchodní domy, ‒ ale nedovedl jste za 6 let v Otrokovicích po-
staviti pro katolické své zaměstnance tolik potřebný kostel, kdyžtě dosavadní kostel je
naprosto nedostatečný.
Vím, že nejste proti tomu, ale jedno hlavní jste dosud neřekl. Termín, do kdy musí
býti kostel v Otrokovicích postaven. O Baťově zatím nemluvím, tam si postavíte kos-
tel nádherný representující nejen Pána Boha, nýbrž i velikého Tomáše Baťu.
Místo na břehu řeky Dřevnice u mostu a státní silnice je sice pěkné, ale nízko polože-
né, tak že by místo a navážka stála nejméně 250 tisíc. Račte přidati k těm 250 tisí-
cům ještě 50 tisíc, a zakoupíte za to hořejší polovinu státního dvora v Otrokovicích, a
bude to to nejideálnější místo pro kostel v Otrokovicích.
Ustanovte datum, do kdy musí býti dvůr vykoupen /za tu cenu možno dvůr koupiti/,
a stanovte datum, do kdy musí býti kostel postaven úplně hotový, a jistě to bude do
podzimu.
A bude-li kostel, bude i fara, neboť obec chce stavěti faru, jakmile bude jisto, kde
bude kostel. Dosavadní fara Otrokovská je shnilá, v níž musíme bojovati i s potkány
na půdě, stavba mokrá se špatnou střechou, prší do fary až do kuchyně, jídelny a
komor na mnoha místech, i na lůžko, a třeba stavěti lavory na peřinu, když prší. Tři
roky tu bydlím, a doplácím na to svým zdravím.
Ustrňte se nad Otrokovicemi.

Oddaný farář

František Nerad
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Dvacet let v životě kostela není
z hlediska historie téměř žádný věk.

Na světě jsou tisíce kostelů, které své stáří
počítají na staletí, ba tisíciletí. Jsou pře-
hlídkou všech možných stavebních slohů,
vyzdobeny vzácnými obrazy a září zlatem.
Proč je nám tak blízký náš kostel svatého
Vojtěcha, jehož 20. výročí letos slavíme?

Je to asi proto, že mnozí z nás se na
jeho stavbě podíleli a věnovali mu kus
svého života a svých sil. Mnoho našich
předků usilovalo o vybudování většího
kostela v našem městě téměř 100 let a
nikdy se jim to kvůli politickým, válečným či
jiným překážkám nepodařilo.

Mnozí z nás si určitě vzpomínají na
doby, kdy jsme se při bohoslužbách tísnili
v malém prostoru kostela svatého Michae-
la. O to víc musíme být vděční za nový
kostel, který spolu s dalšími prostory
umožňuje důstojné prostředí pro slavení
bohoslužeb, ale také prostor pro spoustu
dalších aktivit v rámci farnosti.

Při slavnostním zahájení stavby 23.
dubna 1993 řekl P. Vojtěch Šíma: „Pane,
náš Bože, děkujeme Ti za tuto chvíli. Mno-
ho našich předků chtělo stavět na někte-
rém místě a položit základy Tvého domu.
Tys jim to nedopřál. Tys čekal na nás. Tys
čekal, až my dozrajeme. Tys čekal, až
dozraje tato chvíle. Prosíme Tě, shlédni na
toto místo, ať se stane místem svatým.
Vylévej na toto místo své milosti. Kolik to
bylo snah kostel postavit. A Hospodin řekl:
Ještě není zralá doba. I když byly různé
politické situace, za vším stojí Bůh. Vstou-
pili jsme do nové doby, která dozrála
k tomu, že můžeme postavit dům Hospodi-
nův, že můžeme postavit dům modlitby, že
můžeme postavit společný domov pro
všechny obyvatele tohoto města. Chceme
postavit Boží dům, kde by se měli všichni
cítit jako doma. A možná, když to bude
v těch vlastních domovech skřípat, aby
našli lidé domov v tom společném domo-
vě, kde bude přebývat přítel nejvěrnější.“

A podobně mluvil po dvou letech
v promluvě 1. dubna 1995 při slavnosti
posvěcení našeho kostela i pan arcibiskup

Jan Graubner: „Byl jsem zde několikrát při
budování tohoto kostela a všiml jsem si, že
atmosféra rodiny zde byla při celém budo-
vání stavby. A proto mám naději, že tento
dům Boží bude opravdu domem rodiny
Boží v tomto městě a že se snad stane
školou pro ostatní rodiny. Dnes se často
hovoří o krizi v rodinách. Chci prosit o to,
aby z tohoto místa, kde se bude vytvářet
rodina Boží, vycházelo mnoho milostí do
všech rodin, které žijí v tomto městě, a aby
ti, kteří jsou daleko od Boha
v nejrůznějších problémech, když budou
poznávat křesťany proměněné setkáváním
s Bohem na tomto místě, budou nacházet
cesty k budování zdravé rodiny….“

My, kteří jsme se tady scházeli na bri-
gádách, jsme tady tvořili opravdu jednu
velkou rodinu. Nebylo výjimkou, že přišlo i
40 lidí, kteří tvrdě pracovali od rána často
až do tmy. Velké uznání a díky patří také
ženám, které se po celou dobu stavby
staraly ve farní kuchyni o spousty vyhlado-
vělých brigádníků. A také je třeba vzpome-
nout i na spoustu neznámých dobrodinců,
kteří do farní kuchyně dodávali čerstvé
potraviny ze svých zahrádek, zeleninou
počínaje, přes ovoce čerstvé i kapalné, ale
také maso z vlastního chovu. Tak se do
stavby zapojovali i lidé ze širokého okolí,
kteří z různých důvodů nemohli přímo na
stavbě pracovat.

A jak se na takovou stavbu shání pení-
ze? Nemalé finanční oběti přinášeli lidé
z farnosti i sympatizující z celého města a
širokého okolí. Velké částky se shromáždi-
ly při sbírkách, zvláště v době, kdy už se
začalo stavět, a lidé viděli, jak rychle stav-
ba pokračuje. To se někdy za měsíc shro-
máždilo i víc jak sto tisíc korun. Někteří
lidé se zapojili i do sbírky po domech ve
městě. Jedna paní obešla paneláky na
Štěrkovišti a na faru pak přinesla 15 000
Kč. Také ve farnostech v Napajedlích,
Spytihněvi, Slušovicích, ale také Mutěni-
cích a dalších uspořádali sbírky na náš
nový kostel. Dávali lidé bohatí i ti málo
majetní. Otec Vojtěch Šíma vzpomínal na
stotisícový dar, který přišel bez udání dár-

Buďme vděčni za nový kostel
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ce ze Štípy. Nebo na babičku někde od
Karlových Varů, která ze svého malého
důchodu pravidelně každý měsíc posílala
na stavbu kostela malou částku. Dvoumili-
ónovou půjčku jsme měli i od farnosti v
Malenovicích. Poslední sbírka na splacení
tohoto dluhu se uskutečnila v září 2005.

Od posvěcení uplynulo dvacet let. Za
tu dobu už mnozí z těch, kteří se na jeho
budování podíleli, odešli na věčnost. Jejich
jména však zůstávají v našich srdcích a
věříme, že i Bůh jim odplatil ve své sprave-
dlnosti.

Na závěr z promluvy otce arcibiskupa:
„…Toto svaté místo má sloužit k tomu,

abychom se zde setkávali s živým Pánem,
u dveří nechali všechny starosti a problé-
my a vstoupili na místo svaté. … Nechce-
me přijít s prázdnou. Co můžeme nabíd-
nout? To, co jsme přes týden vykonali.
Kříž, který jsme nesli, odpuštění, které
jsme darovali druhým. Tak vytváříme spo-
lečenství proniknuté jedním svatým Ježí-
šovým duchem. Je třeba, abychom, když
půjdeme do chrámu, byli opravdu se všemi
v harmonii. …Dnes, když se díváme dozadu
na přípravu stavby, říkáme si, jak je Bůh
štědrý na zázraky, je schopen dělat veliké
divy, když mu necháme v sobě prostor.“ 

Zdeněk Kvasnica

Jak se připravovala stavba kostela
Zanedlouho budeme oslavovat posvě-

cení našeho nového kostela, vzpomí-
nat na průběh stavby, vyprávět historky,
prohlížet fotografie, ale to je až ta druhá
etapa, která končí přestřižením cílové pásky.

Aby tento obdivuhodný chrámový kom-
plex spatřil světlo tohoto světa, bylo zapo-
třebí udělat veliký kus přípravné práce
(vybrat a úředně potvrdit staveniště - vy-
hlásit a vyhodnotit soutěž o nejlepší návrh
– dbát na dodržení slibů o přednostním
výkupu nemovitostí a uvolnění objektů pro
provedení demolic - zadat zpracování pro-
váděcího projektu – splnit podmínky územ-
ního řízení (komunikace k Pekárně a Dro-
gerii, skládka výkopového materiálu – sna-
ha a chamtivost se na našem díle přiživit)
a tak se nám celá příprava protáhla na
celé dva a půl roku, než bylo možno popr-
vé zabořit rýče do hloubení základů.

Bylo toho hodně, co se muselo projed-
nat, zajistit, navrhnout, přesto některé kroky
stojí za zmínku:

Především se sešlo dost nadšených
dobrovolníků kolem otce Vojtěcha, který
svojí autoritou, rozvážností a vždy s usmě-
vavou tváří dokázal usměrnit jejich úsilí a k
tomu dodat i potřebnou odvahu.

Tu projevil i v říjnu 1989, když svolal
vlastně první pracovní jednání na faru –
ilegální, protože jakákoliv činnost tohoto
druhu byla totalitnímu režimu důvodem
k ostré perzekuci. Na této poradě jsme

dohodli užší pracovní skupinu znalých
profese stavební, ekonomie a účetnictví,
dále jsme vytipovali pravděpodobné místo
budoucího staveniště, což bylo v té chvíli
to nejdůležitější – totiž zakomponovat bu-
doucí kostel do urbanistické studie Otroko-
vice - střed, která byla v té době rozpraco-
vaná.

Objednatelem této studie byl Městský
úřad a rozsah zadání schvalovala Rada
města. Tak jsme museli požádat o zařaze-
ní do programu na nejbližším jejich zase-
dání, název zněl – dislokace kostela
v Otrokovicích – a víc nic. Kostky byly vr-
ženy a s nadějí jsme čekali s O. Vojtě-
chem, až nás milostivě vezmou na pořad.
Když se tak stalo, potvrdilo se pravidlo
„kdo je připraven, není překvapen“, a tak
zastupitelstvo přijalo naši koncepci i návrh
staveniště se závěrem, že další postup
bude probíhat podle podmínek územního
a stavebního řízení.

Pro náš další postup - pořád ještě po-
dotýkám v totalitním období - to znamena-
lo bodové vítězství, když jsme do dalších
fází příprav mohli zapojit úřad hlavního
architekta a stavební úřad města, který se
už na celé výstavbě podílel až do kolauda-
ce. Toto byl ten nejdůležitější počin v celé
přípravě výstavby kostela a od tohoto oka-
mžiku jsme mohli polemizovat a plánovat i
její zahájení. 

Josef  Švehlík
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V měsíci dubnu nás čekají oslavy 20.
výročí posvěcení našeho kostela sv.

Vojtěcha. To byl důvod k návrhu, abychom
prožívání postní doby s dětmi a jejich rodi-
nami pojali letos trochu jinak než obvykle.

Zaměříme se tedy na to, abychom si
více uvědomovali, co pro nás tento kostel
znamená a také co všechno na nás v kos-
tele působí, čeho si v něm všímáme, co
v něm prožíváme, jaký k němu máme
vztah a co všechno se děje i v suterénu
nebo kolem kostela.

Děti a spolu s nimi i celé rodiny jsou
zvány k tvořivosti díky úkolům na jednotli-
vé postní týdny. Půjde o malování různých
obrázků z našeho kostela, tvoření jeho
modelu z různých materiálů nebo vytvoření
koláže z fotek. Někdo se může pokusit
složit říkanku, básničku nebo i písničku (i
na známou melodii) o tom, co pro něj kos-
tel znamená, nebo co v něm prožívá jak při
bohoslužbách nebo při jiných akcích pod
kostelem.

Je jasné, že s některými úkoly si samy

děti bez pomoci rodičů, prarodičů či star-
ších sourozenců neporadí. Ideální je, když
splnění některého úkolu bude dílem celé
rodiny.

Zadání úkolů se bude zveřejňovat po-
stupně během jednotlivých postních nedělí
na nástěnce vzadu v kostele a na lístcích
k rozebrání.

Kromě toho budeme „stavět náš kostel“
z papírových cihel. Za tento splněný úkol
dostane dítě nalepovací cihličku, kterou
samo přidá na stavbu. Splněný úkol není
nutné přinést hned v týdnu po zadání, ale
kdykoli během doby postní.

Výsledky tohoto snažení budou vysta-
veny nejprve v kostele a pak budou využity
při samotných oslavách výročí. Pokud
vzniknou básničky nebo i písničky, bude
možné přednést je v rámci kulturního pro-
gramu na Sokolovně.

Uvidíme, jestli dokážeme být tak horli-
ví, jako kdysi naši tatínkové a dědečkové
při samotné stavbě kostela. 

O. Josef Zelinka

Příprava na výročí posvěcení kostela v postní době

Opět bude Noc kostelů
V pátek 29. 5. opět proběhne ve všech
třech kostelech naší farnosti Noc kostelů.
Program bude letos menšího rozsahu,
protože hlavní síly farnosti budou o měsíc
dřív věnovány oslavám výročí posvěcení
kostela.
Přesto bude potřeba pořadatelů, ochot-
ných věnovat své síly ke zdaru této akce.
Prosíme všechny ochotné farníky, aby si
uvedený den večer již teď vyhradili ve
svých diářích. 

Ptáme se kněze
V neděli 11. 1. byla v našem kostele obě
čtení jiná, než bylo uvedeno v Katolic-
kém týdeníku. Proč, takové věci si mů-
že každý kostel volit podle sebe?

Během liturgického mezidobí jsou určité
případy, kdy je možné vzít jiné liturgické
texty, než jsou stanoveny na příslušnou
neděli. V měsíci lednu, v neděli, která se
nachází v týdnu modliteb za jednotu křes-
ťanů, je podle liturgických směrnic možné
použít texty „Za jednotu křesťanů“. Katolic-
ký týdeník zřejmě tuto možnost neuvedl.
Další taková možnost je třetí neděli v říjnu,
když je „Misijní neděle“. 
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Přehled farních zpráv

Křty a pohřby za poslední období
Křty: Matěj Meertens, Lukáš Zvonek
Poslední rozloučení: Libuše Kubová, Blažena Veselá, Stanislava Kordulová, Marie

Kotásková, Anna Mikesková, Emilia Bírešová, Stanislav Tinka

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. Již byly instalovány sochy sv. Anežky
České a sv. Jana Pavla II. Cena každé sochy činí cca 200 tisíc Kč.

Stav sbírky k 31.1.2015:
Z kasiček 55 490 Kč
Od jednotlivých dárců 154 300 Kč
Celkem vybráno 209 790 Kč
Z této částky je 200 tisíc určeno na sochu sv. Jana Bosca a zbylých
9790 Kč je na sochu sv. Zdislavy.
Dosavadních individuálních dárců včetně anonymních je přes 80,
mnozí už přispěli opakovaně. Ke skupinám, které přispěly, patří spo-
lečenství živého růžence, modlitební společenství a cvičení seniorů.
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.

 Bylo dohodnuto, jak realizovat přípravu
na NEK v naší farnosti. Promluva
k měsíčnímu tématu NEK bude v neděli
před prvním pátkem, současně bude obsa-
hovat pozvání na adoraci v následujícím
týdnu. Diskutovalo se o možnostech, jak
vložit myšlenky NEK do Večera chval.
 PR doporučila, aby postní duchovní ob-
nova proběhla 21.3. Povede ji P. Jan
Plodr.
 Postní program pro děti bude souviset
s výročím posvěcení kostela. Debatovalo

se i o propojení s Nocí kostelů.
 Jednalo se o dalších úpravách osvětlení
křížové cesty, s tím by byla spojena opra-
va omítky v kostele.
 PR schválila termín dokončení sochy D.
Bosca na leden 2016.
 Výtěžek sbírky u jesliček bude věnován
na financování oslav výročí posvěcení
kostela.
 Do suterénu se budou pořizovat nové
židle (30 ks). Členové rady zjistí vhodné
nabídky.

Z jednání pastorační rady farnosti 5. 1. 2015
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Změny v hospodaření církve

Na podzim 2014 proběhlo několik semi-
nářů pro členy ekonomických rad far-

ností olomoucké arcidiecéze na téma
změn ve financování církve. Semináře vedl
arcibiskup Jan Graubner a žádal nás, aby-
chom podle možností s těmito změnami
seznámili farníky. Proto vám předkládáme
následující text, který vychází z jeho před-
nášky a také z dalších informací
v diecézním zpravodaji OLDIN.

Může církev podnikat?
Základní dokument Církve římskokatolické
definuje hlavní činnost církve: „Posláním
Církve římskokatolické je uchovávat
a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat
evangelium, vykonávat posvěcující služby,
zvláště posvátnou liturgii, a vytvářet viditel-
né a organizované společenství latinského
obřadu s Kristem na základech života ve
víře, naději a lásce, zejména prostřednic-
tvím zbožnosti, apoštolátu a hmotné
a duchovní dobročinnosti.“

Základní dokument však uvádí, že cír-
kev je oprávněna využívat všech příjmů
podle platných právních předpisů, včetně
příjmů z podnikání. Papež František
k tomuto tématu dne 14. 2. 2014 řekl, že
církev potřebuje systém, který by jí zaručil
základní prostředky k činnosti a svobodu.

Současný stav
Česká římskokatolická církev se doposud
asi z poloviny financovala sama, přede-
vším ze sbírek a sponzorských darů, a v
tom bude pokračovat. Restituce mají na-
hradit státní dotace na její provoz, tedy
především platy zaměstnanců. Různé sbír-
ky a příspěvky z farností (například na
Charitu, školy, seminář, misie a společné
aktivity) budou pokračovat, s tím jsou dob-
ré zkušenosti.

Církvi je nyní ze strany státu postupně
snižován příspěvek na její činnost. Jednot-
livým právnickým osobám (např. farnos-
tem) je vracen zabavený majetek a za

nevydaný majetek vypláceny náhrady.
Arcibiskupství, farnosti i další církevní
právnické osoby se musí naučit hospodařit
s tímto majetkem.

Arcibiskupství olomoucké (AO) provo-
zuje jak hlavní, tak ekonomickou činnost.
V rámci té hlavní je zřizovatelem několika
církevních škol a mnoha Charit. Dále je
AO zřizovatelem některých podniků. Patří
mezi ně společnosti s ručením omezeným
Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž,
Kristýn služebník, Arcibiskupské lesy
a statky Olomouc, dále Nadace arcibisku-
pa Leopolda Prečana a další spolky
a mešní nadace. Je také majitelem nájem-
ních bytů, některých školních budov
a drobných pozemků.

Příjmy a výdaje
AO dostává od státu příspěvek na hlavní
činnost ve výši 160 mil Kč/rok. Od roku
2016 se ovšem částka bude snižovat a po
17 letech přestane být vyplácena úplně.
Z této částky se musí hradit mzdy zaměst-
nanců AO (nejen 330 kněží, ale také tech-
ničtí administrátoři a účetní v jednotlivých
děkanátech, pastorační asistenti
v Charitách a farnostech, aj.), provoz spe-
cializovaných Center, provoz škol, služby
(právní, památkáři, architekti atd.) a příp.
příspěvky na charitní činnost.

Zároveň bude po dobu 30 let dostávat
finanční náhrady za nevydaný majetek ve
výši 220 milionů Kč ročně. Tuto částku
hodlá uložit u 4 finančních ústavů. Asi čtyři
procenta z ní odvádí jako příspěvek na
financování celorepublikových aktivit do
společných fondů České biskupské konfe-
rence.

Zisky z vráceného majetku (lesy, pole,
nájmy nemovitostí) a z církevních firem mu-
sí nahradit postupně se snižující příspěvek
státu na hlavní činnost. Z výnosů však bude
také muset hradit nutné výdaje, jako jsou
náklady na správu budov a podíly na někte-
rých dotacích (např. obnova Velehradu).
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Církevní školství
Mezi významné nákladové položky AO
patří církevní školy. AO je zřizovatelem 6
mateřských škol, 5 základních, 1 dětského
domova, 3 gymnázií a 1 vyšší odborné
školy, které celkem navštěvuje 2 500 dětí
a studentů. Provoz těchto škol vyžaduje
ročně 190 mil. Kč, z toho 150 mil. platí stát
a 40 mil. musí pokrýt školy vlastní činností,
granty nebo příspěvkem od AO. Provozní
náklady škol však nejsou jedinou částkou,
na kterou AO školám přispívá. Např. od
počátku existence gymnázií investovalo
AO do těchto škol tyto částky: Kroměříž 55
mil, Prostějov 17 mil, Velehrad 120 mil.

Hospodaření farností
Každá farnost je dnes samostatný právní
subjekt zodpovědný za hospodaření
a správu svého majetku. Její výnosy musí
krýt náklady na provoz, běžné opravy
a investice. Část výnosů (podle výdělečně
činných věřících) je odváděna na pokrytí
společných aktivit arcidiecéze a stejně tak
část výnosů (např. z restituovaného majet-
ku farností) bude odváděna na krytí ubýva-
jících prostředků na mzdy. Restituovaný
majetek farností ovšem není velký, farnosti
se celkem přihlásily jen o 3 tis. ha lesů.

Příjmy farností činily v posledních le-
tech 328 mil. Kč, z toho 182 mil. Kč jsou

sbírky. Výdaje farností byly 308 mil. Někte-
ré farnosti jsou poměrně bohaté, jiné ne-
mají téměř nic. Farnosti proto musejí být
k sobě navzájem solidární a navzájem si
pomáhat. Podle velikosti majetku, ale
i počtu věřících, budou farnosti přispívat na
platy, ale taky pomáhat slabším.

Naše farnost
Kromě sbírek a darů má naše farnost urči-
té příjmy z nájmů několika menších parcel
pozemků, prostorů ve farní budově a leše-
ní. Celkový příjem z těchto nájmů v r. 2014
činil 107 390 Kč. Na financování provozu
arcidiecéze se podílíme ročně částkou
53 300 Kč.

Jedním z opatření, které se dotýká také
naší farnosti, je, že každý prodej pozemků
nebo jiných nemovitostí musí schválit arci-
biskupství. To proto, aby nedocházelo
k úbytku nemovitého majetku a aby se
prostředky z prodeje nevyčerpaly na opra-
vy nebo provoz farnosti. Tyto prostředky
se uloží na arcibiskupství a slouží v rámci
vzájemné solidarity k bezúročným půjčkám
farnostem, kterým to arcibiskupství schvá-
lí. Naše farnost má v tomto fondu 680 000
Kč a získat zpět je může jen na investice,
ze kterých by měla trvalý zisk. 

O. Josef Zelinka, Pavel Ludvík

K životu křesťana patří radost ze spole-
čenství a z výsledku společného díla.

Naším společným dílem je také pletení
obvazů pro malomocné. Za rok 2014 bylo
upleteno 1 167 obvazů. Na dopravu a poš-
tovné jsme předali p. Výletovi 1.800 Kč.

Rekapitulace:
Od roku 2006 jsme do konce roku 2014
upletli 9 145 obvazů, na odvoz obvazů a
poštovné jste věnovali 41 735 Kč. Děkuje-
me všem, kteří se podílíte na tomto díle.
Milé pletařky, příznivci i ti, kteří se za tuto

činnost modlíte, přejeme Vám všem do
nového roku 2015:
Ať betlémské Dítě vstoupí nenápadně do
Vašich životů,
ať prozáří Vám nitro, abyste v jasu Božího
světla vždy měli na paměti veliký cíl Vaše-
ho života a uměli k němu nacházet každé-
ho dne ty správné cestičky,
abyste nakonec jako stařičký Simeon moh-
li za vše s vděčností děkovat.
Za vše Vám děkují

M. Knapková a M. Šmiková

Pleteme pro malomocné
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Přehled hospodaření farnosti v roce 2014
Počáteční zůstatek k 1.1.2014 300 295
Celkem příjmy 1 711 161
Ve sbírkách vybráno 942 985
Peněžní dary 519 910
Za církevní úkony a činnosti 22 000
Od města za předlažbu chodníku 37 085
Nájmy 107 390
Od pojišťovny - plnění za sklo 5 018
Od ÚP na zřízení pracovního místa 75 049
Úrok z běžného účtu 1 724
Celkem výdaje v Kč 1 205 061
Splátka dluhu 150 000
Opravy a pořízení majetku 319 105

Socha sv. Jana Pavla II 200 000
Topení v lavicích v kostele sv. Anny 66 684
Osvětlení kříž. cesty ve far. kostele 37 383
Mikrofon a nabíječka 15 038

Režijní výdaje 397 078
Elektřina (kostely + fara) 117 545
Plyn (kostely + fara) 96 615
Voda 63 731
Telefon a internet 12 017
Mzdy a odvody 70 015
Různé 37 155

Odeslané sbírky 275 680
Odeslané sbírky na AO 197 680
Dar Turistickému oddílu mládeže 15 000
Desátek 2014 53 300
Havarijní fond 9 700

Bohoslužebné výdaje 31 469
Ostatní výdaje 31 729
Konečný zůstatek v Kč 806 395
Zůstatek v pokladně v Kč 7 085
Zůstatek na běžném účtu v Kč 799 310

Odeslané sbírky farnosti
v roce 2014
Seminář 26 510
Charita 20 000
Misie 27 400
Haléř sv. Petra 23 930
Svatá země 6 800
Církevní školství 21 000
Křesťanská média 24 000
Postní almužna 2 040
Pronásledovaní 34 500
Bible 11 500
Celkem 197 680

Různé režijní výdaje zahrnují: Kancelářské a hygienické potřeby, drobný materiál,
přístroj na výrobu párků, poštovné, odpady, poplatky banka, daň z nemovitostí,
ostraha, revize, drobné opravy, revize hasicích přístrojů apod.

Ostatní výdaje obsahují: Knihy, texty, bavlna, Acta curie, potřeby do náboženství,
časopisy, katechetické pomůcky, Noc kostelů, kalendáře, setkání katechetů Vele-
hrad, Fórum mládeže



14

Když jsme odcházeli z první hrané
zkoušky v kostele (předtím bylo něko-

lik mluvených), pochyboval jsem, že besíd-
ka proběhne. Polovina dětí chyběla,
z dospělých účastníků skoro všichni a za
chybějící odříkávaly texty přítomné mamin-
ky.

Když besídka na Boží Hod končila,
viděl jsem nadšený kostel, aplaudující více
než třem desítkám vystupujících. Bezpro-
střednost malých koledníčků obcházejících
vesnici, jejich písničky a říkanky, muzika
linoucí se z pozadí, nazdobený kostel,
betlém v kapli, to vše přítomným návštěv-
níkům umocnilo atmosféru Vánoc. Svědčily
o tom i jejich rozjasněné tváře, rozzářené
oči a dobrá nálada.

Podobně jako v Kvítkovicích neměl
program vedlejších rolí, ale jedna z nich

byla velmi důležitá. Byla to režisérka, která
to vše navzdory blížícím se svátkům dala
dohromady, zorganizovala a nacvičila.
Míšo, děkujeme ti. 

Pavel Ludvík

Besídka u jesliček v kvítkovském koste-
le o svátku Svaté rodiny ani letos ne-

chyběla. A když se maminky, ty „loňské“,
začaly u kostela zase domlouvat, mnozí
z nás se ve vzpomínkách vrátili o rok zpět
a těšili se, čím nás u jesliček překvapí ten-
tokrát.

Byl to příběh Jorima, který uviděl
hvězdu a ta jej vedla do Betléma za právě
narozeným děťátkem. Všem, které potkal,
o děťátku vyprávěl; starému dědovi po-
mohl naštípat dříví, potěšil holčičku, která
zabloudila, a všichni poslali děťátku nějaký
dárek.

Za hvězdou šli k Betlému i tři mudrci,
aby se poklonili novému Králi a přinesli
dary. Celou cestou nás provázeli dva vy-
pravěči a písničky za doprovodu kytary. Na
závěr jsme si zazpívali společně koledy.

Celý program neměl vedlejších rolí a byl
důstojným poděkováním Bohu za jeho
lásku k nám.

Besídku ukončil otec Josef požehná-
ním a my jsme v dobré pohodě odcházeli
domů. Díky všem. 

Marie Vondrová

Zprávy z farnosti

Vánoční besídka v Kvítkovicích

Vánoční besídka v Otrokovicích
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V sobotu 10. ledna 2015 jsme se zú-
častnili duchovní obnovy pro manžel-

ské páry v Brně. Přednášku vedl MUDr.
Richi Landauro, ale v poledne jsme se
dočkali překvapení v podobě otce Jamese
Manjackala osobně. Ten pak přidával k
doktoru Richimu další úvahy, a na závěr
sloužil mši svatou.

Doktor Richi je psychoterapeut, psy-
cholog a duchovní syn otce Jamese. Se
svojí ženou vychovává 6 dětí. Měl spoustu
podnětných úvah o manželství, doplně-
ných řadou vlastních zkušeností či příběhů
ze své lékařské praxe.

Co nás překvapilo, byla informace, že
dnes se už v Evropě rozvádí 80 % manže-
lů do 60 let věku (rozvodovost všech man-
želských párů včetně seniorů nad 60 let je
něco přes 50%). Zamýšlel se nad tím, kde
je kořen zla. Vidí to v oddělení člověka od
Boha, zdroje veškeré milosti. Pak člověk
ztrácí sílu žít v lásce a jednotě. Otec Ja-
mes doporučuje co nejčastější mši svatou
se svatým přijímáním a modlitbu alespoň
desátku růžence denně.

Také vidí problém v nejednotě mezi
manželi. I po deseti, dvaceti letech man-
želství jsou „on“ a „ona“, „manžel“ a
„manželka“, nejsou „my“, nejsou „jedno
tělo a jedna duše“.

Tuto jednotu zamýšlel Bůh už při stvo-
ření světa. Evu stvořil z Adama, aby byli
jedno - v knize Genesis 2, 23 říká Adam:

„Toto je kost z mých kostí a maso z mého
masa.“ A když Eva dala Adamovi zakáza-
né jablko, Bůh volá Adama (Gn 3,9):
„Adame, kde jsi?“ Volá Adama k zodpo-
vědnosti, protože jsou jedno! Adam je hla-
vou rodiny, Adam nese zodpovědnost. Tak
i muž nese zodpovědnost za rodinu, za
ženu, za děti. Z toho logickou dedukcí do-
spěl otec James k tomu, že manžel nemů-
že obviňovat manželku nebo být na ni na-
štvaný (a opačně), protože jsou jedno tělo
a jedna duše - má se zlobit každý na sebe.

A Bůh jako Vševědoucí samozřejmě ví,
kde Adam je, ale touto otázkou burcuje
Adama, burcuje i nás: „Člověče, kde jsi?
Kde se nacházíš v životě, v rodině...? Kdo
jsi?“

Zkrátka, bylo toho hodně, co jsme si
vyposlechli, a i když by se zdálo, že není
už co říct nového, opak byl pravdou. Vra-
celi jsme se domů plní nadšení, elánu a
povzbuzení v tom, že dobrodružství zvané
manželství má smysl.

A malé info nakonec: Manželství je
spolu s kněžstvím největší svátost, řekl
Jan Pavel ll. I když křest je první, manžel-
ství to převyšuje, manželství by mělo být
rájem na zemi. Kdo by měl zájem o další
myšlenky otce Jamese, doporučujeme
jeho knihu „Obnovený ráj“. 

Manželé Janíkovi

Dobrodružství zvané manželství má smysl

Tomácká zábava po jedenácté

Děkujeme organizátorům za zorganizování zábavy i za skvělé
scénky v programu.
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Na Otrokovice vzpomíná P. Radek Sedlák

Farnost Otrokovice se stala tím, čím
bývají v životě první pěkné zkušenosti

či zážitky. Pro mě to bylo období v letech
od července 2003 do června 2004.
Vzpomínám si na poslední zbytky času
stráveného v semináři, kdy někdy po stát-
nicích na fakultě v pátém ročníku se
u našeho „mazáckého“ stolu v rohu jídelny
zastavil otec Vojtěch, váš starý známý.
Šibalsky se na mě podíval a řekl: „Už víš,
kam jdeš?“ a zasmál se svým typickým
způsobem. Myslel tím, jestli už nějaký
zdroj pustil tajné informace, kdo nastoupí
kam na jáhenské místo.

On měl zřejmě jasno, ale u mě a spo-
lustolovníků to působilo trochu zmatku
a popichování spolu s různými konspirace-
mi. Tajné zdroje mlčely a tak jsem slovo
Otrokovice zaslechl až při obědě
v semináři po jáhenském svěcení, kde se
sdělovaly ony osudové informace.

Cesta do Otrokovic
Nástup do Otrokovic byl pro mě něčím

jako chytání kliky u odjíždějícího vlaku
cestou na těžkou zkoušku. Jel jsem vypůj-
čeným autem otce Sedláčka, Škodou 120
ze Svitav v neděli krátce po obědě, abych
v Olomouci přesedl k partě Šíma a Kopřiva
jedoucí na primici Janka Čukáše do Otro-
kovic. Už u Moravské Třebové (7 km za
Svitavami) se ke smíšeným pocitům jáhna,
který se má za chvíli kdesi představovat a
přebírat veslo svého předchůdce, jaksi
roznemohlo auto a začalo se z něho kouřit.
Auto zastavilo a nechalo se bezostyšně
tlačit ke klášteru františkánů, kde jsem šel
na radu, co s tím. Jistý bratr bezelstného
františkánského ducha do chladiče nalil
vodu, čímž cosi prasklo, a málem bylo po
cestě. Když to trochu zkrátím, tak jsem do
olomouckého semináře dojel v jiném autě
s jistým zpožděním a tam už nervózně
vyčkávaly obě jmenované autority. Do
Otrokovic tehdy ještě nevedla dálnice, a
když jsme najeli za Tlumačovem na most

přes železnici u Otrokovic, podíval se Jiří
do zpětného zrcátka a konstatoval: „Nějak
nám brachu bledneš“ a měl víc jak pravdu.
Z toho dne si už moc nepamatuji, snad jen
ohromné vedro a davy mladých lidiček po
mši na trávníku před suterénem kostela.

Rok v této krásné farnosti byl fajn
Rok v této krásné farnosti pod dohle-

dem otce Jan Jaška byl moc fajn. Pro člo-
věka bylo pochopitelně všechno nové. Už
v létě jsem dostal úkol připravovat snou-
bence. Když řeknu, že plavání je má oblí-
bená činnost, tak dodám ano, ale jen ve
vodě... K přípravám se od září přidaly ná-
boženství a kázání (páteční dětské mše,
pondělní u sv. Michala, čtvrteční
v Kvítkovicích, sobotní v Oldřichovicích
nebo Komárově, a jednou za čas v neděli
u svatého Vojtěcha). Zpočátku bylo potře-
ba hodně mávat rukama při tom plavání,
aby se člověk neutopil. Ale byly i klidnější
vody. Už v létě někdy v srpnu jsem vyrazil
s pár mladými na kole, aby došlo
k nějakému sblížení. Jeli jsme čtyři dny
směr Hostýn, Rajnochovice, Helfštýn, Lipník,
Olomouc a zpět. Poslední den naší Tour de
Morava byl v Otrokovicích adorační den.

Jen co jsem přijel, položil kolo
a osprchoval se, dostal jsem úkol, ukončit
výstav eucharistie požehnáním. A hle, na
oltáři cosi jako nepodařený radiátor
s Pánem Ježíšem uvnitř – aneb slavná
monstrance velehradského mistra Otmara,
vážící něco kolem 15 kg. Po náročné cestě
mi připadalo požehnání něco jako vzpěrač-
ský nadhoz, z něhož jsem šel do sprchy
znovu s předsevzetím, že kromě cyklistiky
budu muset rozvíjet i jiné silové sportovní
aktivity, k nimž také došlo později.

Na ten rok rád vzpomínám
Na rok v Otrokovicích rád vzpomínám.

Našel jsem tam přátele, kteří mi postupně
pomáhali vyznat se v tom, kterak býti du-
chovním v 21. století. Rád vzpomínám na
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společné přípravy dětských kázání, na
Louskáček, setkávání vedoucích TOM na
faře se vzájemnou formací a sjednocením
termínů farních a mládežnických akcí, na
rozvíjející se KVOČ, prostor pro bezprizor-
ní děti z okolí, na společný lyžařský týden
v Žibřidovicích, kde se tehdy malý Raf učil
lyžovat, na tábor v Heřmánkách atd.

Vzpomínám také na zázemí u hodných
lidiček, zvláště obědy u Utínků, Knapků
a Miklů, na paní varhanici a osobní holič-
ku, která mi k tomu všemu dávala skvělou
pomazánku, sedící k jejímu příjmení, na
všechny, se kterými jsem se mohl setkat.
Na různá společenství, ať už to byli charis-
matici, senioři, mládežníci či vznikající chlap-
ské společenství. Také rád vzpomínám na
bohoslužby slova v penzionu pro důchodce.
Když jsem předával veslo dalšímu jáhnovi,
tenkrát otec Jan s hrůzou zjistil, že jako du-
chovní jsem byl na mši pouze v pondělí,
pátek a v neděli, ostatní dny byly bohoslužby
slova, úterý volno, že to tak nejde.

Směr Bílovice a Troubky
Po vysvěcení na kněze jsem od mlá-

dežníků dostal na otrokovské primici turis-
tický baťůžek se slovy, že to mám kousek.
Tím byly myšleny nedaleké Bílovice, hned
za Napajedlama, kde jsem potom působil
dva roky jako kaplan ve dvou farnostech
sestávajících z osmi vesnic. Po této slo-
vácké štrece jsem se octl v hanáckých
Troubkách, kde už devátý rok dělám fará-
ře. Ani tato obec není nijak daleko od Otro-
kovic, tož baťůžek bylo cosi prorockého, a
nyní mám pocit, že bude jistě už brzy zase
použit. Čas v Troubkách byl poznačen i
tím, čím je tato obec známá.

V roce 2010 jsem pochopil, že farář
v této obci by měl mít u sebe permanentně
gumáky a člun, chce-li navštívit své farníky
i v nečase. Většinu času je zde však sucho
a na farní zahradě se daří ovoci, které
jsem se naučil, pochopme správně, zpra-
covávat k radosti brigádníků a účastníků
farních akcí. Spolu s farníky jsem se naučil
připravovat i jíst jehněčí, když si každé
Velikonoce po slavnostní mši na farní za-
hradě pod pergolou na něm při vínečku,

libanonském chlebu a za zvuků dechovky
pochutnáváme. Farnost je zde také pestrá.

Čím žijeme v Troubkách
Do kostela zde ročně zveme různé

spolky na mši za jejich členy, jako jsou
hasiči spolu s klubem nevidomých
z Moravy, myslivci, zahrádkáři. Na podzim
jsme také poprvé žehnali i koně místních
koňařů, pochopitelně před kostelem. Na
svatého Martina konáme lampionový prů-
vod a dětskou diskotéku ve vedlejší vesnici
Henčlov, kde je tomuto světci zasvěcená
kaple. Je to taková misijní akce, jíž se
účastní kolem osmdesáti dětí s rodiči, vět-
šinou kostelem nepoznamenaných. Tento
rok jsem byl překvapen, když jsem mnoho
z nich uviděl v kostele na dětské štědrove-
černí bohoslužbě.

Do náboženství zde chodí kolem třiceti
dětí, je zde dívčí schóla, která zvládne
zahrát i celou vánoční mši na housle, flét-
ny a jiné nástroje. Je zde i chrámový sbor
a místní orchestr většinou z konzervatoris-
tů doprovázející vánoční a velikonoční
bohoslužby. Ministrantů kolem desíti, ako-
lyté tři i kostelníci, jen si udělat ještě čas
na ministrantské schůzky. Týdenní schůz-
ky každou sobotu, jak to bylo tehdy
v Otrokovicích, je příliš vysoká laťka. To
abych tak trochu představil farnost, kde
nyní působím.

Co se týká plavání, jak jsem se zmiňo-
val o počátcích jáhenské služby, řekl bych,
že tento sport sem tam ještě prožívám, ač
jedenáctý rok knězem. Má služba je,
abych se také přiznal, protože se sem tam
s někým z Otrokovic potkám, také pozna-
menaná už šest let nepříjemným křížem
neurologické nemoci krčních svalů, což mi
dává výhodu faráře jediné farnosti, ale zdá
se, že budou změny.

Děkuji tímto autorům myšlenky vzpo-
menout si ve vašem FOMu na své jáhny a
kaplany za prostor, všem rád žehnám a jak
už je z míst nejvyšších a římských neustá-
le avizováno, i já prosím o modlitbu. 

Váš jáhen Radek Sedlák,
nyní troubecký farář
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Ze života Tomíků
 V odpoledních hodinách 25. 12. se
v kostele sv. Vojtěcha uskutečnila Vánoční
besídka, do níž bylo zapojeno i několik
členů našich turistických oddílů. Příjemná
vánoční atmosféra se nesla celým vystou-
pením. Velké poděkování patří všem, kteří
se na uskutečnění besídky podíleli.
 V sobotu 27. 12. se uskutečnil každoroč-
ní výšlap na Hostýn. Letošní rok byla vý-
prava výjimečná v tom, že její součástí
byla i mše svatá v hostýnské bazilice. Sa-
mozřejmě nechyběla ani tradiční polévka
na zahřátí poutníků, spousta her a zábavy.
Stejně jako v jiných letech se akce opět
vydařila a její účastníci se z ní vrátili více
než spokojení.
 Poslední den kalendářního roku patří
rovněž již tradiční akci – Silvestrovskému
pochodu. Ani letos si trasu od Malenovic-
kého hradu ke Svaté vodě plnou zajíma-
vých a netradičních úkolů nenechala ujít
spousta lidí. Všichni zajisté strávili velmi
příjemnou, i když velmi mrazivou část dne.
 Druhá lednová sobota, 10. 1., patřila
celorepublikové Tříkrálové sbírce a jejím

koledníkům. I chlapci a děvčata z našich
oddílů se v hojném počtu zúčastnili této
dobročinné akce. Za jejich ochotu pomáhat
jim patří velké poděkování.
 V sobotu 24. 1. se v otrokovické Sokolov-
ně konala již XI. Tomácká zábava. Tento-
kráte s mottem: „Oddílem ku zdraví a trva-
lé invaliditě“. Všichni přítomní se snad
dobře bavili u scénky, stínového divadla a
her. Společně tak podpořili činnost obou
turistických oddílů, za což jim patří podě-
kování.
 V pátek 30. 1. se kluci vypravili na florba-
lový ministrantský turnaj do Velkého Oře-
chova. Mladší kluci, kteří byli rozděleni do
dvou týmů, obsadili sice poslední a před-
poslední místo, ale zápasy byly vyrovnané.
A starší kluci obhájili loňské prvenství! I
jejich zápasy byly zajímavé až do poslední
sekundy. Všem reprezentantům děkujeme
za krásné sportovní výkony!
 V neděli 1. 2. se ke svátku Dona Boska
uskutečnilo otevřené bruslení pro všechny
dětské i dospělé zájemce z naší farnosti.

Charita otevírá humanitární sklad
Milí čtenáři, od začátku letošního roku pro-
vozuje Charita sv. Anežky Otrokovice hu-
manitární sklad určený zejména lidem za-
saženým nějakou mimořádnou událostí
(povodeň, vichřice, požár, atp.). Tento
sklad je k dispozici vždy po domluvě a
nabízí možnost zápůjčky vysoušečů, čisticí

a desinfekční prostředky, nářadí, krizové
matrace a jiné další věci. V kombinaci
s charitním šatníkem a dalšími sociálními
službami je tak Charita schopna řešit pří-
padné krizové situace účinným způsobem.
V případě potřeby nás kontaktujte na
577 112 031 nebo 605 564 936.

Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele

Stručné informace z Charitního domova
 Zahajujeme 16. rok existence domova.
 Staráme se o 46 uživatelů na Domově
pro seniory a o 2 uživatele na Odlehčovací
službě.
 Průměrný věk našich klientů v uplynulém
roce byl 85,9 let (stárneme).
 Snažíme se lidem pomoci zvládnout kaž-
dý nový den.
 Připravujeme společné akce: některé
společně s farností – např. Tříkrálová sbír-

ka, Noc kostelů.
 Zveme vás na Posezení u cimbálu, Den
otevřených dveří - sledujte web či facebook.
 Jsme rádi, přijdete-li za námi na úterní
mši v 10:00 do kaple
 Připomínáme, že charitní šatník už je
mimo domov, na ulici Svobodova.
 Jsme součástí farnosti a jsme rádi za
každou Vaši podporu.

Mgr. Zdeňka Vlčková, vedoucí domova

Zprávy z Charity
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Co nás láká v době postní?
Začíná doba postní. Chceme se všichni dobře připravit na Velikonoce. Abychom měli
nesobecké a poctivé srdce, aby nás nic nerozptylovalo, budeme žít těch čtyřicet dní stříd-
mě. Budeme odkládat zábavu u televize nebo počítače, dobré jídlo, oslavy, výpravy za
nakupováním, dospělí kávu a cigarety. Půst vede člověka k sebeovládání, posiluje vládu
rozumu a vůle a vrací lidským srdcím prostotu a radost.
Zkus to letos také a přeškrtni věci, které si odřekneš nebo omezíš.

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: 15.3.2015 Vydání dalšího čísla: 29.3.2015

ABRAHAM, ALBA, AMEN, ARCHITEKT, AUTO, BOUŘE, BUDÍK, DRÁT, DRZÝ,
EPIŠTOLA, GENESIS, HADR, HMAT, HOBOJ, HROZEN, KAIN, KOŠILE, KRÉM, LOU-
KA, MAJETEK, MÁLO, MANA, MARIA, METR, MITRA, MLHA, OKNO, OPAR, OTEC,
OTOK, PANNA, PARK, PATRO, PAŽE, PRÁH, RECEPT, RUKA, RŮST, ŘEKA,
ŘÍZNUTÍ, SÍLA, SLUNCE, SNÍH, SOULAD, SPÁT, SPIS, STAN, STŮL, SVETR, TŘÍT,
URNA, VODA, ZRAK, ZUBAŘ

Postní osmisměrka pro všechny
Začíná doba postní, ve které se nejen postíme. Které tři prastaré postní praktiky křesťané
používají?
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Najdeš 10 rozdílů?
Brzy si budeme připomínat 20 let od dostavění kostela sv. Vojtěcha a jeho posvěcení.
Zkus zjistit, jestli někdo z vaší rodiny pomáhal tento kostel stavět, a najdi 10 rozdílů mezi
těmito obrázky.

 Čeští muzikanti hráli v Rakousku a proto-
že byla zrovna postní doba, rozhodli se, že
zajdou ke zpovědi. První z nich přiklekl ke
zpovědnici a kněz se ho zeptal: „Was ist?“
„Ne, já nejsem basista, já jsem klarinetis-
ta,“ odpověděl muzikant. „Was ist?“ ptal se
znovu kněz. Muzikant se zvedl, šel k ostat-
ním a povídá: „První má jít ke zpovědi
basista!“ Basista přiklekne a kněz se ptá:
„Was ist?“ „Ano, já jsem basista,“ přikyvuje
muzikant. „Was ist?“ ptá se znovu již netr-
pělivě kněz. „Říkám, že jsem to já!“ „Marš!
zvolá naštvaný kněz. Basista přijde
k ostatním a povídá: „Prvně máme zahrát
pochod a pak nás vyzpovídá!“

 Muž si v restauraci objednává oběd a
číšník se diví, že nechce k jídlu pivo. Muž
říká: „Za prvé je doba postní a pivo bych
neměl. Za druhé jsem slíbil manželce, že
přestanu pít. Za třetí jsem už dnes dvě měl
a za čtvrté... tak mi ho dones.“

 Papež cestuje letadlem, letuška nabízí
občerstvení: „Nedáte si skleničku whisky?“
„Hmm, je půst,“ uvažuje papež a zjišťuje:
„Jak jsme vysoko?“ „Deset tisíc metrů.“
„Tak to mi dejte minerálku. Jsem moc blíz-
ko svému šéfovi.“

 Učitel se ptá žáka: „Proč jsi nebyl včera
ve škole?“ „Chtěl jsem udělat něco, co
nám včera v náboženství doporučil pan
farář - abychom si občas něco odřekli!“

 Děti se dohadují, jak je to s půstem před
přijímáním. „Paní katechetka říkala čtvrtho-
diny.“ „Ale pan farář říkal 15 minut.“

 Kněz horko těžko získal řidičák. Za něja-
kou dobu se odvážil do hlavního města,
ale hned na první křižovatce zablokoval
provoz. Přijel policista, kolaps vyřešil, fará-
ře odstavil na okraji cesty a netuše, koho
má před sebou, spustil: „Vy byste raději
měl dělat faráře a ne jezdit autem.“

 Farář si pořídil nové auto, neměl však
zkušenosti v jízdě. Jednou chtěl zaparko-
vat před obchodem, spletl si pedály, místo
brzdy šlápl na plyn a narazil předkem auta
do výlohy. Majitel prodejny, pravidelný
návštěvník kostela, vyběhl rozezlený ven a
uviděl z auta vystupovat faráře. V tu chvíli
vyměnil zuřivý pohled za milý úsměv a
vlídně řekl: „Pěkně vítám, pane faráři, ale
vchod je vedle!“

Smějeme se v postní době


