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Vítej u nás, Done Bosco!
Můžeš mít radost ve svém srdci, zpívá se v jedné pís-

ni. Jednu takovou radost jsme mohli společně proží-
vat minulou neděli při svěcení nové sochy Dona Bosca,
dobrého kněze a vychovatele mládeže, v našem farním
kostele.

Na začátku jeho díla stál sen, který měl ve svých devíti
letech. V tom snu slyšel výzvu: „Přátele si nezískáš bitím,
ale mírností a láskou.“ O mnoho let později začal tato slo-
va naplňovat. S velkým nadšením, ale i s problémy a těž-
kostmi, které doba přinášela, se začal starat o mladé ho-
chy, většinou chudé nebo opuštěné. Svým srdcem si po-
stupně získával srdce druhých. Pro své chlapce založil
v Turíně oratoř, místo, které se stalo pro mnohé novým
domovem, kde se rádi setkávali při hrách, ale i při modlitbě.

Tyto dvě věci Don Bosco uměl dokonale spojovat. Byl
oblíbeným společníkem ve hře, ale zároveň neopomenul
slůvko k zamyšlení, stal se velmi vyhledávaným zpovědní-
kem. Ve své oratoři také založil různé dílny a školu. Jeho
dílo rostlo, až vyústilo v založení kongregace salesiánů.
Ta se brzy rozšířila do celého světa.

Jedním z jeho žáků byl sv. Dominik Savio, patron mi-
nistrantů. Jednou se Dominik, velmi posmutnělý, ptal Do-
na Bosca, jak to udělat, aby se stal svatým. Rád by se
nějak postil, ale Don Bosco mu to pro jeho špatné zdraví
zakázal. „Jak to mám tedy udělat?“ Na to Don Bosco od-
pověděl: „Plň přesně a svědomitě všechny své povinnosti
a buď pořád veselý!“

Asi si řeknete: „Jde to vůbec v tom dnešním světě?“
Možná někdy stačí víc důvěřovat Bohu, třeba častějším
rozhovorem s Ním v modlitbě nebo při mši svaté a být tak
více otevření jeho Slovu. Pak Krista můžeme poznávat i
tam, kde jsme jej dřív neviděli.

Stopy Dona Bosca a jeho učení se různým způsobem
promítaly a nadále promítají i do naší farnosti. Jak? O tom
se můžete dočíst v následujících stránkách našeho občas-
níku.

Jan Žalčík
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Jedním z následovníků sv. Dona Bosca
v naší farnosti byl P. Josef Pekárek.

Narodil se v Kvítkovicích v roce 1930,
z otrokovické měšťanky odešel do Fryštá-
ku do salesiánského ústavu, později se
připravoval na kněžství. Změna režimu a
jeho represe vše změnily, takže se v roce
1959 vrátil domů do Kvítkovic a pracoval v
Moravanu.

Nadšený svým posláním hned shro-
mažďuje kolem sebe děcka z Kvítkovic a
nacvičujeme koledy, mariánské písničky
na májové, chodíme a jezdíme na poutě,
výlety, občas na hokej nebo do kina. Po-
stupně skupina nabaluje jako sněhová
koule další kamarády z Otrokovic.

Některé akce musely proběhnout v uta-
jení. Například díky P. Pekárkovi jsme
12.4.1964 mohli přijmout svátost biřmování.
Do Bukové u Trnavy na Slovensku jsme jeli
v 10 autech; k hranicím každé auto zvlášť,
od Strážnice v konvoji. Jistěže si nemohl
každý z nás vézt svého kmotra, třeba Anič-
ka Pekárková byla šestinásobnou kmotrou.

Když se kolem roku 1966 stal P. Peká-
rek varhaníkem ve zlínském kostele, přivá-
dí mezi nás přátele ze Zlína.

S pražským jarem přišlo uvolnění a
naděje a my jsme se dozvěděli, že P. Pe-
kárek byl v roce 1966 v tehdejší NDR tajně

vysvěcen na kně-
ze. O pouti v roce 1968 slouží v Kvítkovi-
cích „primiční“ mši svatou a krátce nato
odjíždí do Litoměřic; byl jmenován sekretá-
řem biskupa Štěpána Trochty. Je nás zase
víc, máme přátele v Litoměřicích a okolí.

V Kvítkovicích u Pekárků se zabydluje
P. Karel Tinka, taky kněz salesián, byť
úředně jen údržbář na faře ve Zlíně. Každý
čtvrtek si k Pekárkům chodíme pro trochu
poučení a trochu na pokec.

Duchovními správci naší farnosti jsou
v té době salesiáni P. Frélich a P. Kudela;
salesiáni působí i v Napajedlích – P. Vin-
klárek a P. Honka.

Když se dnes ve vzpomínkách vrátím
do té doby, až se mi zatají dech nad tím,
za co všechno můžeme být salesiánům
vděčni, jak bohaté bylo naše mládí na zá-
žitky duchovní i „světské“. Čas utíkal, my
se vdávaly a ženili, ale působení toho sale-
siánského ducha v Otrokovicích díky Bohu
zůstává. Svědčí o tom vzpomínka na Jož-
ku Janotu v minulém čísle občasníku, pro-
tože i on byl tehdy jedním z naší party.

Nemohu jinak zakončit tyto řádky, než
prosbou k Donu Boscovi: Opatruj a veď i
nadále naše děti a vnuky na cestě k Bohu. 

Marie Vondrová

V neděli 7. února 2016 byla v kostele sv. Vojtěcha posvěce-
na socha sv. Dona Bosca. Svěcení se ujal P. František

Bezděk, SDB, z Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Po slav-
nosti proběhla pod kostelem beseda o salesiánském díle.

Naše farnost má k Donu Boscovi i k řádu, který založil, mi-
mořádný vztah. Mnoho z nás bylo významně ovlivněno salesi-
ánskými kněžími, kteří v ní působili. Žije mezi námi několik spo-
lupracovníků salesiánského díla. Dona Bosca, patrona mláde-
že, považujeme i za patrona oddílů TOM. Působení jeho ducha
i všech salesiánů v naší farnosti se snaží zmapovat toto číslo
farního občasníku. 

Posvěcení sochy sv. Dona Bosca

K Pekárkům jsme si chodili
pro poučení a na pokec
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O tec Vojtěch Frélich, SDB, k nám přišel
během tzv. pražského jara v září r.

1968. Otrokovice byly jeho prvním duchov-
ním působištěm od
dubna 1950, kdy
ho zastihla násilná
likvidace řeholí a
spolu s ostatními
salesiány interna-
ce v Oseku u Du-
chcova. Měl za
sebou tři roky tvr-
dé vojenské služby
u PTP, pak těžkou
práci na dole Hlu-
bina v Ostravě. Hornické povolání ho neu-
chránilo před zatčením v r. 1956, kdy byl
odsouzen na čtyři a půl roku za tzv.
“podvracení republiky”. Trest si odpykal ve
Valdicích v brusírně lustrového skla. Útra-
py měly dopad na jeho zdraví.

V roce 1969 k němu přibyl kaplan, otec
Tomáš Kudela, SDB. Čekalo na ně mnoho
práce, farnost byla několik let bez kněze,
fara byla zbourána a do Otrokovic dojížděl
sloužit mše otec Hozík z Pohořelic.

Jako salesiáni se hodně věnovali mlá-
deži. Nápadně vzrostl počet ministrantů.
Položili základy aktivit mladých křesťanů,
které trvají dodnes.

Byli si trochu protikladem. P. Kudela
drobné postavy, zatímco P. Frélich vysoký
chlapský typ. Obavy dětí “mírnil” poznám-
kou, že jeho příjmení znamená “Veselý”.
Ve hřmotném těle byla velmi citlivá duše.
Vzpomínám, jak při kázání se kdysi zmínil
o adoptovaném chlapci z dětského domo-
va. Na otázku, kdo ho v domově měl rád,
chlapec přemýšlel, až si vzpomněl: ”Ano,
pejsek, běžel za mnou, když mne odváže-
li.” Při posledním slovu se otci roztřásl hlas
a chvíli nabíral dech.

Otec Kudela byl tichý a nenápadný, ale
pracovitý člověk. Když jsem chválil krásné
zeleninové záhony, které zřídil na dříve
pustém dvorku nové fary, odpověděl: „Já
jsem v podstatě sedlák”.

Za působení obou kněží se zvýšil počet
bohoslužeb, přesto býval kostel stále zapl-
něn. Znovu u nás uděloval svátost biřmo-
vání biskup Trochta, rovněž salesián. Ujali
se také důkladné opravy kostela sv. Mi-
chaela a úpravy jeho interiéru v duchu
pokoncilních změn.

V r. 1972 byla v překvapivě krátké do-
bě postavena nová farní budova. Otec
Frélich také zahájil, již v r. 1969, jednání o
stavbě nového kostela. Projekt mu zhotovil
arch. Korvas, původem z Kvítkovic. Spolu
sdíleli kdysi vězeňskou celu se zamřížova-
ným okénkem u stropu, to prý připomíná
kulaté okénko nahoře v presbytáři nového
kostela sv. Vojtěcha. Snažení bohužel
ukončilo období normalizace.

Otec Tomáš Kudela od nás odešel v r.
1973 do Luhačovic a pak v r. 1978 do Sta-
rého Města, kde později zemřel ve věku 84
let. Je pohřben
v Újezdci u Luha-
čovic. Otec Vojtěch
Frélich působil v
Otrokovicích až do
r. 1982, kdy byl od
srpna na vlastní
žádost (ze zdravot-
ních důvodů, po
mrtvici) ustanoven
duchovním správ-
cem ve farnosti Ha-
lenkovice. Tam také ještě provedl mnoho
oprav, některé za pomoci brigádníků z
Otrokovic. Sloužil tam 12 let, až do posled-
ních sil u oltáře, zemřel v nedožitých 80
letech života. Je pohřben v kněžském hro-
bě bratří salesiánů na fryštáckém hřbitově.

V mysli pamětníků zůstávají tito kněží
jako obětaví, svědomití, laskaví a usměva-
ví duchovní otcové, kteří opravdově žili své
kněžské životy a věnovali se naplno práci
na Božím království. Kéž jim Pán odplatí
jejich zásluhy o otrokovickou farnost věč-
nou radostí v nebi. R.I.P. 

Antonín Galatík

Salesiánští kněží v naší farnosti

P. Vojtěch Frélich

P. Tomáš Kudela
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Dostala jsem otázku, jak k tomu došlo,
že přístup k dětem a mládeži v naší

farnosti, zejména v turistických oddílech
mládeže, je inspirován salesiánskou spiri-
tualitou.

Kněží a křesťané, kteří aktivně prožíva-
li svoji víru i v době náboženské nesvobo-
dy, usilovali o to, aby vzácný dar víry mohli
přijímat, rozvíjet a žít další generace. Lidé
napříč republikou i Evropou (nakolik to
bylo možné) se v tomto úsilí podporovali a
nezištně si pomáhali. I přes hrozbu perze-
kuce dávali k dispozici své byty, chalupy,
finance, čas - s vědomím, že je třeba vy-
tvořit prostředí, v němž mládež zakusí
přijetí, společenství, sílu modlitby, blízkost
Boha, přátelství kněží i vedoucích.

Z jednotlivých článků toho čísla je jed-
noduché dovodit, že v naší farnosti působi-
lo několik salesiánů, kteří zde zanechali
významnou stopu. V první partě, kterou
založil P. Pekárek, byl i Josef Janota. Spo-
lečně se svojí ženou Aničkou, která byla
v kontaktu se salesiány kolem kardinála
Trochty, se stali salesiány - spolupracovní-
ky. V tomto společenství bylo a je spousta
lidí nasazených pro mladé. Společenství je
duchovně doprovázeno salesiány.

S Josefem jsem začala jezdit na různá
setkání lidí, kteří organizovali akce pro děti
(schůzky, víkendovky, tábory, duchovní
cvičení). Později jsme tato setkání organi-
zovali v kempu ve Fryštáku pod krycím
názvem "Guláš". Byly to vzácné chvíle
křesťanské a salesiánské formace a výmě-
na zkušeností, kde nechyběla ani část
pedagogická a psychologická.

Vyměňovali jsme si materiály ke
schůzkám, táborové hry, nápady. Nikdy
nechybělo zastoupení kněží, kteří v té do-
bě většinou neměli státní souhlas a praco-
vali v civilních povoláních. Ti měli o víken-
dech čas a tak si mnozí jistě vzpomínají na
přítomnost salesiánů P. Jana Jiříčka, P.
Pavla Kadlečíka, P. Janka Ihnáta, Mons.
Karla Herbsta, P. Josefa Kopeckého st., P.
Jana Vývodu, P. Pavla Kuchaře, P. Emila

Matušů a dalších na víkendovkách a kur-
zech pro vedoucí, setkání pro kluky, tábory
a dovolené. Vše se uskutečňovalo za vy-
datné podpory našeho tehdejšího faráře P.
Vojtěcha Šímy.

Prvního „kurzu animátorů" se za holky
zúčastnila ještě za totality Marta Rafajová
a Maruška Šrubařová. Kontinuální setká-
vání holek, které se věnovaly skupinkám
dětí, organizovaly sestry salesiánky ve
spolupráci se salesiány. Obdobně to bylo
po linii kluků a jak je vidět, kurzy animáto-
rů, které jsou organizovány salesiány, po-
kračují dodnes.

Z důvodu bezpečnosti jsme založili
v roce 1988 první Turistický oddíl mládeže
(TOM 1423), který tvořili starší kluci a hol-
ky, a na počátku roku 1989 byly založeny
dva další oddíly, které fungují dodnes
(TOM 1412, TOM 1419), časem TOM
1423 zanikl. Oddíly oficiálně zaštiťovaly
práci s dětmi a mládeží, doposud umožňují
výměnu zkušeností a využití výhod celore-
publikové organizace.

Do budoucna bych oddílům přála, aby
byly místem, kde je možno zažít pěkné
vztahy s vrstevníky i s vedoucími a osobní
setkání s Bohem. Vždyť předávání víry je
posláním každého z nás. Přitom můžeme
navazovat na historii naší farnosti a inspi-
rovat se a čerpat z mnohaleté zkušenosti
spirituality Dona Bosca.

Všem ostatním přeji přijetí alespoň
malé části duchovního odkazu Dona Bos-
ca: „Stačí mi vědět, že jste mladí, abych
vás miloval. Mám vás rád, jsem vám blízko
v modlitbě a v nabídce svého utrpení." 

Helena Miklová

Salesiánská spiritualita v turistických oddílech
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V našem farním občasníku se už mno-
hé napsalo o Josefu Janotovi, zakla-

dateli našich turistických oddílů působících
při naší farnosti. Pod jeho vedením jsem
prožil nádherné chvíle v našem společen-
ství dětí a byl to on a s ním i náš tehdejší
farář P. Vojtěch Šíma, od nichž jsem mohl
na našich schůzkách slýchávat poutavá
vyprávění o Donu Boscovi a také se dově-
dět něco o salesiánech.

Poprvé jsem se salesiány setkal ještě
před revolucí, ve svých asi sedmi letech,
na jednom výletě. Sešli jsme se na nádra-
ží. Přijel vlak, nasedli jsme a najednou se
k nám hlásil jeden pán. „Kluci, tak tohle je
Pavel, ten dneska pojede s vámi,“ řekl
nám Josef a zase odešel.

Cestou se k nám přidávali další kluci,
nevím už odkud. Pamatuju si jenom, že
když jsme vysedli, museli jsme jít nejprve
někam stranou, až na okraj lesa, abychom
se mohli společně pomodlit. A místo velké-
ho kříže jsme se museli přežehnat křížem
malým.

Tehdy jsem to vůbec nechápal, až
mnohem později jsem se dozvěděl, že ten
pro nás neznámý Pavel byl kněz, salesián
P. Pavel Kadlečík, který měl tehdy na sta-
rosti tzv. chaloupky neboli tajná setkávání
mladých. Tato setkání mnohdy neunikla
pozornosti StB, proto se vždy konala
v utajení, často u někoho na chalupě nebo
na místě, které nebylo moc nápadné. Od-
tud ten název chaloupky.

O něco později, byl jsem v šesté třídě,
za námi přišel Josef s nabídkou víkendo-
vých pobytů u salesiánů. Bylo pár let po
revoluci a jejich aktivity se už mohly rozjet
naplno.

Rád vzpomínám na těch několik krás-
ných let, kdy jsme jezdívali na chaloupky,
teď už oficiální a nikým nerušené víkendy,
které pro nás tito kněží připravovali. Za tu
dobu jsme mohli poznat několik úžasných
kněží i jejich mladých spolubratrů, kteří se
na kněžskou službu teprve připravovali.

Panovala vždy pěkná kamarádská at-

mosféra, umocněná třeba i tím, že jsme
mohli všem kněžím tykat, což pro nás do
té doby bylo něco nezvyklého. S údivem
vzpomínám na to, jakým způsobem si nás
postupně všechny dokázali získat.

Jednou na toto naše setkání přijel
z ostravské oratoře autobus plný romských
kluků, ze kterých jsme měli i trochu strach.
Pokaždé, když dorazili znovu, žasli jsme,
jak se tito kluci postupně mění.

Zažili jsme spoustu krásných dobro-
družství při víkendových hrách, taky jsem
si mohl poprvé vyzkoušet, jaké to je mít
ranní slůvko před menší skupinkou kluků.
Později jsme taky mohli částečně pomáhat
při přípravě programu. A ze všeho nejkrás-
nější byly večery, kdy ti mladší už spali a
my starší jsme se mohli s kněžími sesed-
nout u krbu, jen tak si spolu povídat, ne-
chyběla ani kytara.

Tehdy mě ani ve snu nenapadlo, jak se
mi tyto zkušenosti budou jednou hodit.
Dnes se již více než deset let věnuji dětem
ve farnosti a dá se říct, že to vše, co jsem
mohl na těchto víkendech prožít, pro mě
byla ta nejlepší škola, jaké se mi mohlo
dostat. 

Jan Žalčík

Na „chaloupkách“ jsem se mnohé naučil
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Několik rodin z naší farnosti působí ve
Sdružení salesiánů spolupracovníků.

Jedněmi z nich jsou i Liba a Jožka Švehlí-
kovi, manželé, kteří pochází z Otrokovic a
nyní žijí v Praze. Položili jsme jim pár otá-
zek.

Co je Sdružení salesiánů spolupracov-
níků?
Sdružení salesiánů spolupracovníků
(zkratka ASC) soustřeďuje ty křesťany,
kteří chtějí v salesiánském duchu společně
pracovat pro druhé, zejména pro mládež a
obyčejné lidi. Jinak řečeno - je to 3. větev
kongregace salesiánů, který založil sv. Jan
Bosco.

Kdo je členy sdružení?
Členové – spolupracovníci – jsou u nás
v ČR většinou manželské páry, které při
vstupu skládají trvalé sliby. Řada salesiánů
spolupracovníků plní svou pastoraci i v
rámci svého profesního života jako učitelé,
sociální pracovníci, vychovatelé, pracovní-
ci ve zdravotnictví, atd.

Co pro vás osobně znamenají?
Pro nás osobně je to velká parta lidí, se
kterými máme podobný pohled na svět a
křesťanské hodnoty, sdílíme spolu svoje
radosti a pomáháme si navzájem, když se
daří i nedaří. Salesiánů spolupracovníků je
v České republice asi 650. Sdružují se
v místních společenstvích po celé republi-
ce a setkávají se jedenkrát za měsíc, při
vlastních pastoračních aktivitách, duchov-
ních obnovách a jiných salesiánských ak-
cích.

Měsíční setkání bývá mnohdy jako
takové posilovací cvičení - velmi bolestivé
- břišní svalstvo dostává zabrat při vtipech
a životních moudrech zkušenějších,
mozkové závity se protáčí při teologických
disputacích, hlasivky se chvějí spolu s
hudebním doprovodem a nakonec prodý-

chávání a ta úžasná úleva, když zjistíte, že
ti puberťáci byli, jsou a budou všude stejní.

Jak jste se k tomuto společenství do-
stali?
Jednou v zimě 1999 nás Jožka Janota
(vedoucí naší otrokovické mládeže a jeden
z členů ASC) vezl do Prahy a ptal se, jak
už jsme zabydlení a jestli už chodíme do
nějakého společenství. Odpověděli jsme,
že nikam a cítíme se v Praze dost sami.
Jožka nám volal hned druhý den a řekl:
„Ve čtvrtek v 19.00 přijďte do klubovny u
Hrocha“. Dorazili jsme tam a teprve na
místě, když jsme se všichni představovali
a měli říct, proč chceme vstoupit k salesiá-
nům, nám teprve došlo, kam nás náš milý
přítel poslal.

Neodradilo vás to?
Ne, vydrželi jsme, vydrželo to s námi i for-
mační společenství a roku 2004 jsme sklá-
dali spolupracovnické sliby. Dodnes jsme
neuvěřitelně vděčni Jožkovi za tu možnost,
kterou nám dal. Potkali jsme tu řadu lidí,
kteří jsou dnes našimi skutečnými přáteli,
můžeme se na ně ve všem spolehnout a
cítíme se mezi nimi tak dobře, jako ve
vlastní rodině.

Naše cesta ke spolupracovníkům tak
byla poměrně rychlá, přímá a bez okolků,
ale tak to často u salesiánů spolupracovní-
ků chodí.

Co vás v naší farnosti inspirovalo ke
vstupu do společenství?
Pro nás oba byla asi nejdůležitější inspira-
ce životem jiných spolupracovníků z Otro-
kovic. Jako malého kluka mne také oslovily
osobnosti salesiánů P. V. Frélicha a P. J.
Pekárka. Další setkávání s jinými spolu-
pracovníky nás v našem rozhodnutí jen
utvrzovalo. 

Ptal se Jan Žalčík

Co je Sdružení salesiánů spolupracovníků
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Také v dnešní době se snažíme nějak
formovat začínající vedoucí v našich

turistických oddílech. V poslední době
k tomu využíváme dvouletého kurzu ani-
mátorů (vedoucích farních společenství),
který pořádají právě salesiáni. Kurzu se
účastní Lidka Ševečková, Janča Ludvíko-
vá a Marťa Honzíková, která nám odpově-
děla na pár otázek.

Proč ses rozhodla zrovna pro tento kurz
u salesiánů a ne pro nějaký jiný?
Vlastně úplně prvně mi to bylo nabídnuto
v oddíle a já si říkala, jestli do toho jít či ne.
Podívala jsem se na internet, co to vlastně
je a kdo má tento kurz na starost, a hned
jsem věděla, že do toho chci jít, protože
jedním z organizátorů je i P. Petr Kopřiva,
který působil u zlínských salesiánů, a že
zde je i P. Petr Boštík, se kterým jsem byla
již potřetí na letním táboře. Bylo to sice
těžké, když jsme se dozvěděly, že jsme
v kurzu jediné, co nepatříme do žádné
oratoře (salesiánského střediska), ale teď
už všechny víme, že jsme se ničeho bát
nemusely.

Co se ti tam nejvíc líbí? Můžeš nám po-
psat třeba nějaký zajímavý zážitek?
Co se mi nejvíc líbí? Je toho spousta, ale
nejvíc asi to, že je to tak super. Když jsem
jela na první víkend, měla jsem strach
z toho, co se bude dít a jestli nás vezmou
mezi sebe. Strach byl ale zbytečný a jsem
moc ráda, že mohu být součástí takové sku-
piny lidí. A nějaký zajímavý zážitek? Těch je
velká hromada. Kupříkladu jeden, jak nás
přijali mezi sebe tím, že si nemohli někteří
zapamatovat naše jména a tak jsme dostaly
přezdívky Tomík 1, Tomík 2 a Tomík 3.

Co jste už měli a co vás ještě čeká?
Čeká nás určitě ještě spousta zajímavých
přednášek, ale také her a zábavy. Celý
kurz trvá po dobu dvou let a ročně máme
v plánu 4 víkendy. Zatím jsme byli jen dva-
krát v Brně. Jeden víkend byl zaměřen
celkově na činnost salesiánů a druhý na
pedagogiku, jak se k dětem chovat a jak
bychom se měli chovat i my. Nyní v únoru
nás čeká víkend ve Zlíně, ale co bude ná-
plní, to už se necháme překvapit. 

Ptal se Jan Žalčík

Od Dona Bosca se učíme i dnes - kurzy animátorů

V pátek 29. 1., první den prázdnin, jsme
se s našimi ministranty jako každý rok

vydali na cestu do Velkého Ořechova, aby-
chom změřili své síly v turnaji ve florbalu.
Vše začalo mší svatou, kterou sloužil otec
Kája Hořák z Hošťálkové. Mše byla krás-
ná, otec Kája nám všem moc děkoval za
službu u oltáře a klukům se moc líbila i
jeho slova o tom, jak je důležité si o prázd-
ninách od všeho odpočinout, a to hlavně
od učení.

Pak už jsme se, dobře naladění a
správně nažhavení, přesunuli do školy a
mohlo se začít. Letos nás čekala jedna
novinka, poprvé se hrálo o putovní pohár
Dona Bosca. Pohár se nám moc líbil, a tak
jsme bojovali ze všech sil, abychom si jej
mohli odvézt domů. Letos jsme měli tři
týmy – jeden starší a dva mladší. Atmosfé-

ra byla úžasná,
kluci si navzájem
fandili, hlasivky
dostaly pořádně
zabrat. Starším
klukům první
místo uniklo
jenom o vlásek, ale druhé místo je taky
pěkné, no ne? Mladší se taky činili, bojova-
li jako o život, bylo z toho taky druhé místo.
Další náš tým skončil po pěkném výkonu
čtvrtý. Pohár jsme tedy sice nevybojovali,
ale i tak jsme domů odjížděli plní krásných
zážitků.

Letos jsme na turnaji pomáhali i
s organizací, a tak bych chtěl na závěr
poděkovat Tomovi a Martinovi Janečko-
vým a Peťovi Blahušovi za jejich pomoc. 

Jan Žalčík

Bojovali jsme o pohár Dona Bosca
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Zná to každý z nás. Ke konci pracovní-
ho týdne už toho máme někdy nad

hlavu a toužebně očekáváme víkend.
Chceme vypnout a odpočinout si. V tom
čase mi v hlavě často naskakuje verš:
Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a já
vám, praví Pán, já vám odpočinek dám.
(Matouš 11,28)

Pracuji v mladé firmě, která se rychle
rozvíjí, její vedení klade důraz na využívá-
ní různých aplikací, které komunikaci
urychlují, zjednodušují, ale na druhou stra-
nu jsme skoro pořád a všude k zastižení.
Pracujeme, i když opustíme prostory kan-
celáří a jsme doma. Zkrátka pořád jsme
„na drátě“. Někdy se to hrne ze všech
stran a člověk cítí, že by potřeboval někam
utéct nebo zvolnit tempo.

To jsou pro mě chvíle, kdy vím, že je
čas. Těším se, když můžu v létě sednout
na kolo a zajet třeba na mši na Velehrad,
Hostýn, nebo se jen projet ke Svaté vodě,
posedět v adorační místnosti v našem
kostele. Stačí v klidu naslouchat. Není
potřeba slov, vždyť On stejně už dávno
všechno ví a mě tyto chvíle dobíjí bater-
ky. 

Daniela Kořenková

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete

P oznání vede k domýšlivosti, kdežto
láska buduje. (1 Kor 8,1) Patřím mezi

každodenní čtenáře Bible, tento text jsem
četl docela nedávno. Silně na mě zapůso-
bil, pomohl mi vypořádat se s minulostí, a
ukazuje nový směr.

Slova apoštola Pavla ve mně vyvoláva-
jí představu ukazatelů cesty: vlevo – po-
znání, které vede k domýšlivosti, kdežto
vpravo – láska, která buduje. Když půjdu
vlevo, cestou poznání, mohu nabýt moci.
Moc se však lehce a často zneužije. Nadto
je cílem domýšlivost, už jen krůček od pý-
chy, která je matkou všech hříchů. Kam
vede tato cesta?

Naopak směrovka vpravo ukazuje na
lásku. Existuje nějaké nebezpečí na této
cestě? Ano, že sejdu na tu první cestu. Jak
tedy nesejít? Tak, že půjdu s průvodcem.
A kdo je tím průvodcem? Sama láska –

Ježíš. Křesťanský pozdrav na rozloučenou
zní:„ S Bohem“ nebo také: „Jdi s Bohem!“
Buď s ním, ať se neztratíš!

Jsem svobodný, můžu jít také doleva –
cestou poznání, ovšem měl bych po ní jít s
láskou! Mám strach, že když půjdu vpravo,
přijdu o poznání? Nikoli, nepřijdu. Avšak
poznání v lásce znamená být pořád na
začátku, stále znova se rozhodovat – pro
lásku, která je tvůrčí a buduje. 

Petr Věrný

Jít v životě podle správného ukazatele

Co mi říká Bible
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Nechat si ujet jeden autobus

Nemám rád, když se obyčejné myšlen-
ky vyjadřují velkými slovy a vznešený-

mi větami. Rád mluvím a píšu jednoduše a
současným jazykem, nacházím-li prostá
slova a přiměřené věty. Zdá se mi, že
v církevním prostředí jsme v posledních
letech opakovanými velkými slovy a vzne-
šenými větami zahlceni.

Soudím, že nadměrným používáním
slov se jejich obsah vyprazdňuje, ať už
jsou to obyčejná slova jako práce, škola,
rodina, nebo vznešenější jako láska či
přátelství a nevyjímám z toho ani slovo
Bůh. Vloni se na nás ze všech stran hrnul
výraz Eucharistický kongres a letos? Cír-
kevní rok, nově tematicky zaměřený, sotva
začal a kolik knih, přednášek, kázání, ná-
vodů a projevů už bylo řečeno a napsáno
o milosrdenství.

Jak si ale více přiblížit obsah tohoto
slova, aniž bychom ho denně používali a
nestalo se tak frází? To slovo se vytratilo
z běžného jazyka, mladé generaci zní po-
někud archaicky a často nás přivádí do
úzkých. Nenahradí ho ani výrazy jako sou-
cit, slitování, smilování, či dokonce útrp-
nost (jak radí slovník synonym).

Abychom ho nevyprázdnili, abychom
ho dokázali zažít, mluvme raději o jiných
věcech. Například že je potřeba se zastavit
a oprostit se od ustavičného shonu tohoto
světa. Ve chvatu od plotny k internetu,
z kostela do Billy nebo od televize k mailu
se jen těžko o takových věcech přemýšlí.

Když se dokážeme zastavit, máme
možnost i otevřít oči, naslouchat a uvědo-
movat si souvislosti. Kolik jsem toho dostal
a také dostávám? Nejde ani tak o majetek,
peníze, ale i o schopnosti, vlohy, lásku,
přátelství nebo zájem, který o mě někdo
projevuje.

Ve světle událostí posledních měsíců
je na místě i vděčnost, že mám co jíst, že
mám kde bydlet a kam chodit do kostela.
Náš kontinent žije již více než 70 let bez

větší války a poslední léta nám silně připo-
mínají, že tomu tak v budoucnu nemusí
být. Kdo na tom má zásluhu?

Kladením podobných otázek a hledá-
ním odpovědí by ovšem nebylo dobré
skončit. Času zastavení využijme i k tomu,
abychom se zajímali o druhé, o jejich po-
třeby, starosti, obavy a přání. Ptejme se,
co je tíží, oč usilují a kam směřují.

Nedávno jsem si cestou z práce nechal
ujet autobus a při čekání na další jsem
pozoroval nově příchozí. Někteří přicházeli
sehnuti pod tíhou uplynulého dne, nákup-
ních tašek nebo povinností, které je ještě
čekaly. Jiní se zjevně těšili na to, co je ve
zbytku dne čeká. Šedé a bezejmenné stí-
ny, které obvykle na zastávce potkávám,
se mi přitom začaly jevit jinak. Přemýšlel
jsem, kdo z nich by potřeboval pomoc, kdo
povzbuzení, komu by pomohl čin a komu
by stačilo jen slovo. K činu jsem se však
nedostal, protože přijel autobus a my jsme
se rozjeli k domovům.

A to je ono: Odmítnout lhostejnost a od
kladení otázek a naslouchání přejít ke
skutkům. V našich krajích je jen málo na-
hých, které bychom mohli obléknout, a
málo hladových, které bychom mohli nasy-
tit. Je ale dost těch, kteří jsou ve vězení
způsobeném nemocí či samotou nebo
žízní po návštěvě a lidském slově. Právě
zde můžeme naplnit výzvu Matoušova
evangelia.

Například tím, že nabídneme svou
pomoc a poskytneme ji těm, kteří ji potře-
bují, nemusí o ni ani žádat. Někdy je po-
moc nemožná, pak nebuďme neteční a
projevujme alespoň zájem. Počítá se také
laskavé jednání, povzbuzování nebo vyjá-
dření soucitu. To je často více než jakýkoli
čin.

Věřím, že i takovou podobu může mít
slovo milosrdenství, zvláště v nynější době
postní.

Pavel Ludvík
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Vláda Božího království, nebo islámu?

Věříme, že cílem celých dějin je věčné
Boží království, ovšem současná reali-

ta je spíš taková, že vláda Boží se z tohoto
světa vytrácí. Profesor a kněz Petr Piťha
uvádí, že když lidé na našem kontinentu
opouští křesťanské kořeny, ztrácejí tím
také hodnoty a bohat-
ství, které stojí zato brá-
nit. Říká, že „odklon od
skutečného Boha ke
konstrukci jakkoliv důmyslné (myšlena
Evropská unie), znamená pro Evropu zá-
nik.“

Jde o to, že Evropa není ohrožena
jenom tím, že ztratí křesťanské hodnoty.
Současně se stále víc ukazuje možnost,
že tyto hodnoty budou nahrazeny hodnota-
mi, které vyznává islám. Jestli totiž Evro-
pané nenajdou motivaci, proč se bránit
pronikání islámu, je docela možné, že bě-
hem několika desítek let bude křesťany
u nás čekat podobný osud, jako tam, kde
řádí extrémní islamisté.

I když na mnoha místech žijí křesťané
a muslimové vedle sebe v souladu a míru,
přesto je nutné brát v úvahu, co profesor
Piťha vyjádřil takto: „Evropa je dnes kon-
frontována s civilizací, která vyznává jiné-

ho Boha.
Je to zásadně jiná civilizace, protože

mezi milosrdným, nesmírně lidským a od-
pouštějícím Bohem křesťanů a Alláhem,
nelítostně tvrdým bohem muslimů, je veliký
rozdíl. Křesťanství na rozdíl od islámu po-

važuje člověka za svo-
bodného, dává mu prá-
vo se rozhodovat a ná-
sledně si žádá jeho od-

povědnost. Alláh oproti tomu žádá posluš-
nost a činí z člověka otroka.“

Víra v takového tvrdého, přísného Bo-
ha vede až k přesvědčení, že je možné se
mu zalíbit třeba i sebevražednými útoky.
Z dějin dobře víme, že právě díky víře
v Krista dokázala Evropa v minulých stale-
tích odolat náporům vojsk islámských pa-
novníků.

Pokud bychom se ale z větší části Kris-
ta vzdali, nemá Evropa už za co bojovat.
Pouhá ekonomická a materiální úroveň
k tomu sotva bude dostatečnou motivací,
když vidíme, jak konzumní společnost
v lidech posiluje pohodlnost a individualis-
mus. Nějaký významný islámský duchovní
prý prohlásil: „Dnes se do Evropy dostane-
me bez válek čistě podle vašich zákonů,
abychom zde mohli nastolit naše zákony.“

Občas se někde vyskytne srovnání, jak
důkladně muslimové nejen v islámských
zemích dodržují. Korán, zato křesťané
v západních zemích přistupují k Božím
zákonům často lehkomyslně a nedbale. Je
to snad proto, že muslimové to dělají ze
strachu před krutým bohem, zato křesťané
to berou na lehkou váhu, vždyť Bůh je
přece milosrdný?

Zkusme jako křesťané ukázat, že
k tomu, abychom brali vážně Boží zákon,
nepotřebujeme mít z Boha strach. Kéž je
nám pro opravdový a horlivý křesťanský
život nejlepší motivací právě Ježíšovo mi-
losrdenství a Jeho láska k nám. 

O. Josef Zelinka

Z promluvy o Slavnosti
Ježíše Krista Krále
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Konejme, co máme konat

P rorok Sofoniáš v 1. čtení mluví o očis-
tě a obnově Izraele v neklidných do-

bách 6. století před Kristem, kdy Hospodin
pomohl Izraeli zvítězit nad nepřáteli – a
přináší mu čas pokoje a radosti. Prorok
oslovuje své vrstevníky: „Neboj se Sione,
Hospodin, tvůj Bůh je
uprostřed tebe; raduj se
a plesej celým srdcem“.

Obdobně Pavel Fili-
pany vyzývá: „ Pán je blízko, radujte se a
vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem“.

A do třetice: Závěr dnešního Lukášova
evangelního úryvku končí slovy:  „a dával
lidu ještě jiná napomenutí a hlásal mu ra-
dostnou zvěst.“ Třetí adventní neděle je
skutečně nedělí radosti, a to nad blízkým
příchodem Hospodina k lidu Izraele ve
Starém zákoně a blízkým příchodem Krista
– Božího Syna v době novozákonní- pro
nás všechny, kteří jsme v Krista uvěřili.

V té radosti z očekávání Pána nás
osloví – zaujmou – slova z Pavlova listu:
„Vaše ušlechtilost ať je známa všem li-
dem“. A v čem se má projevovat? To se
dozvídáme v evangeliu, kdy Jan Křtitel
odpovídá na dotazy lidu. „ Co máme dělat?
Jak se připravit na příchod Mesiáše?“
„Čiňte ušlechtilé skutky!“ A Jan vypočítává:
S nuzným se poděl o šaty, s hladovým
o jídlo. A v jakémkoli životním postavení se
snaž konat dobro, neopomíjet konání dob-
rých skutků.

Vždyť my všichni na počátku mše sva-
té při úkonu kajícnosti vyznáváme „Často
hřeším myšlením, slovy i skutky – a neko-
nám, co mám konat“. Tedy vyznávám, že
opomíjím dobro ve prospěch bližních i
k uctění a oslavě Boha.

Samozřejmě, že lidský život není jed-
noduchý; víme, jak často jsme zavaleni
prací. V běžných denních situacích musí-
me volit jen některé z mnoha různých mož-
ností. Vyhovět všem nemůžeme. Někdy
musíme i něco odmítnout. Ve svědomí

však může zůstat i osten výčitky – udělali
jsme správně? Nemohli jsme udělat víc
nebo jinak – s lepším výsledkem?

Život se skutečně skládá z neustálého
výběru mezi mnoha možnostmi. Děláme
jedno a opomíjíme (někdy snad i zanedbá-

váme) něco jiného. Sta-
ne se, že zanedbáme
pravé dobro a to, co
jsme učinili, bylo ztrátou

času. Na první pohled neděláme nic zlého,
ale přesto cítíme výčitky svědomí; jsme si
totiž vědomi, že jsme nevykonali, co jsme
vykonat měli.

Sestry a bratři, přijměme tedy Pavlovu
výzvu: Proste o moudrost a Bohu předklá-
dejte modlitby s děkováním za přijatá dob-
ra. Je to výzva pro nás. Ať nás provází
vědomí, že naše radost bude úplná, když
se o ni podělíme s druhými, tedy - když
vykonáme, co máme vykonat. Pak se na
nás naplní slova z Pavlova listu: Boží po-
koj, který převyšuje všechno pomyšlení,
naplní vaše srdce i srdce těch, jimž rozdá-
váte dobro vy, protože konáte, co máte
konat! 

Alois Orlita

Z promluvy z 3. neděle
adventní

Ze života farnosti
Letošní dvanáctý ročník Tomácké zába-
vy se nesl v duchu oslav vítězství. Název
Zlatý Tomík reprezentoval jak úspěchy
členů TOM 1412 a 1419 na turistických
závodech, tak i titul TOM 1419 jakožto
nejlepšího oddílu v ČR. Oslav se zúčast-
nilo téměř dvanáct desítek hostů, kteří si
užívali dobré hudby, zábavného progra-
mu či skvělého jídla i pití, co jen hrdlo
ráčilo. To činí organizátorům VELKOU
radost, čímž děkují VŠEM, co přišli, i
TĚM, kteří jakkoliv pomáhali s realizací
zábavy.

Eva Janíková
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T říkrálová sbírka si získává jméno, a to
nejen v našem městě. Letos koledníci

vyrazili již posedmnácté, aby přinesli pokoj
a radost do lidských obydlí. Přinášíme
postřehy koledníků, jak se jim to podařilo:

 Zazvonili jsme u jednoho domku, začali
jsme zpívat, ale nikdo neotvíral. Jen jsme
slyšeli, jak se otevřelo okno. Dozpívali
jsme a protože se nikdo neobjevil, šli jsme
pryč. Když jsme byli u branky, vyšla
z domku paní a velice se omlouvala: „Víte,
já jsem musela nejdřív otevřít okno babič-
ce v pokoji, aby vás dobře slyšela.“
 Koledovali jsme v paneláku. Jedna paní
nám tam řekla: „Dřív jsem bydlela v domku
a tam k nám aspoň pět roků nikdo nepřišel.
Jsem tak ráda, že jsem se vás dočkala.“
 Přišli jsme k domku a na verandě nápis:
„Tři králové, klepejte, nefunguje zvonek.“

Zabouchali jsme, otevřel nám mladý muž,
byl z nás celý nadšený, dal nám peníze a
říkal, že už vloni ho to velice potěšilo.
 Letos mě asi nejvíc překvapilo, kolik
mladých rodin nás hezky přijalo. Bylo hod-
ně případů, kdy nám otevřel někdo z rodi-
čů a ještě než jsme začali zpívat, tak na
nás volal, ať ještě počkáme, že musí zavo-
lat děti, že nás musí taky vidět, prý už na
nás všichni čekají.
 Od mnoha starších lidí často slýcháme
věty typu: „To je dobře, že jste přišli, my už
tu na vás čekáme.“ Jeden dědeček, když
jsme začali zpívat, se rázem proměnil v
dirigenta a začal si s námi notovat a taky
na něm byla vidět ta radost, že za ním
někdo přišel. Dobře jsme si jej pamatovali
od loňska, kdy nám povídal, jak mu těsně
před tím zemřela manželka a zůstal úplně
sám. 

Jaká byla Tříkrálová sbírka

Všechno to začalo v pátek při dětské
mši svaté, kde jsme se setkali, aby

nám pan farář udělil požehnání. Vloni mi
sbírku překazila nemoc, tak letos hurá na
to! Byl jsem ve skupince s Kubou, Lukáš-
kem a tetou Fabrikovou. Hned na začátku
nás zaskočilo počasí, jen co jsem vyšel
z domu, tak se mi rozjely nohy: „Aha, nále-
dí!“ Jeden dva pády a jdeme zvonit a zpí-
vat.

Setkali jsme se s lidmi vstřícnými, kteří
se usmívali, prohodili k nám vlídné slovo.
Ale jsou lidé, kteří takové akce neuznávají,
ti byli zamračení a mrzutí - pokud nám
vůbec otevřeli. To nás ale neodradilo a
poctivě jsme chodili dál. Dokonce jsme
zjistili, že na Baťově můžeme vidět pštro-
sa.

V odpoledních hodinách jsme se všich-
ni králové a naši vedoucí sešli v suterénu.
Odevzdali jsme kasičku, zbylé cukříky

a kalendáříky. Nakonec jsme dostali hrnek
teplého čaje a k tomu něco na zub. V tom-
to počasí to bylo vhod. 

Patrik Matula

Tříkrálová sbírka očima malého koledníka
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Všem koledníkům i organizátorům jmé-
nem Charity moc děkuji, že se letos

opět zapojili do sbírky, aby přinesli lidem
radostnou zvěst o narození Ježíše Krista a
také pokoj a radost do každého obydlí. 

Ing. Peter Kubala, ředitel Charity sv. Anežky

Poděkování organizátorů

V jednom činžovním domě na Baťově
jsme toho spoustu zažili. Lidé nám

hojně otvírali a měli radost, že nás vidí. Tři
červené postavičky, které jim zpívaly s
radostí a elánem, hodně lidi okouzlily.
Chválili nás, ptali se, jestli nás nebolí pu-
sinky. Chodila jsem poprvé a tak jsem mě-
la radost, že se líbíme.

V tom domě nám otevřela jedna paní,
vypadala jak sluníčko, měla obrovskou
radost, že jí zpíváme a neustále řešila, co
nám za to dá. Potom se vytratila do bytu a
když se vrátila, měla v dlaních malá rajčát-
ka. Bylo to vtipné a zároveň milé. Tři králo-
vé se vrhli na rajčatovou výslužku a hned ji
snědli. Paní byla neskonale šťastná.

Potom jsme vyšli ven a u ubytovny
OAZA se ozýval zpěv tříkrálové koledy.
Vydali jsme se za lidmi, kteří si nás tímto
způsobem zavolali. Byla to parta, která
někam odjížděla, a byli rádi, že jsme za
nimi šli a zazpívali jim. Hned si koledníčky i
fotili. Jeden pán si sundal čepici, zavřel oči
a požádal mě, jestli bych mu nedala křížek
na čelo se slovy: „Chci být lepší člověk.“
Vyhověla jsem mu. Byl to velmi silný záži-
tek a jsme vděčni, že jsme toho mohli být

součástí. Rádi jsme vnesli radost a lásku
do rodin, které nám ochotně otevřely dve-
ře. Děkujeme. 

Hana Zaoralová

Jsme rádi, že jsme přinesli radost a lásku

Navzdory zimě a
náledí se tříkrálo-
vým koledníkům
podařilo v Otrokovi-
cích vybrat 268 tisíc
Kč. 

Výsledky sbírky

Ze života farnosti
V roce 2015 bylo v naší farnosti uplete-

no a odesláno 913 ks obvazů. Na
dopravu a poštovné jste přispěli celkovou
částkou 3 860 Kč.

Rekapitulace: Od začátku pletení v r.
2006 až k dnešnímu dni bylo odvezeno
celkem 10 058 ks obvazů. Na dopravu a
poštovné do různých leprosárií jste přispěli
celkovou částkou 31 280 Kč.

Milí přátelé pletení a neúnavné pletař-
ky! Misericordes sicut Pater. - Milosrdní
jako Otec. In aeternum misericordia eius. -
Jeho milosrdenství trvá navěky.

Zaplať Pán Bůh, že Vaše přízeň a lás-
ka trvá…

Za vše děkují M. Knapková a M. Šmiková
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Přehled farních zpráv

Křty a pohřby za poslední období
Křty:
Zuzana Janotová, Tomáš Zetík, Eliška Saňáková,
Karolína Doleschalová, Štěpán Vlček

Poslední rozloučení:
František Brhel, Jiřina Polepilová, Justin Koňak

 Se sochařem Staňkem je dohodnuto
uzavření smlouvy na sochu sv. Zdislavy.
 Probíralo se, na co použít výtěžek ze
sbírky u černouška. V úvahu připadá nádo-
ba na svěcenou vodu a obměna kancioná-
lů v lavicích.
 Adorační den v Kvítkovicích proběhne
v neděli 13.3.
 Noc kostelů letos proběhne 10.6. Disku-
tovalo se, jak by měla být letošní akce
zaměřena.

 Je velký zájem o pouť do Říma k Roku
milosrdenství. Za tím účelem byl vybrán
termín 30. 5. - 4. 6. 2016. O realizaci pouti
se postará CK Miklas. Po ukončení přihlá-
šení ve farní knihovně trvá možnost přihlá-
sit se přímo v cestovní kanceláři, a to až
do obsazení autobusu.
 Na opakovanou žádost některých farní-
ků budou na farních webových stránkách
umísťovány nedělní promluvy. 

Z jednání pastorační rady farnosti 4. 1. 2016

Uvažujeme o kurzech Alfa
V posledních letech jsem se vícekrát

setkal s články nebo nějakou prezen-
tací či besedou o kurzech Alfa. Jedná se o
evangelizační úsilí probíhající v různých
církvích a jejím smyslem je snažit se lidem
hledajícím, kterým nejsou otázky víry lhos-
tejné, nabídnout setkání, kde bude možné
si poslechnout základy toho, z čeho křes-
ťanská víra vychází. Takové setkávání má
být uspořádáno na místě, kam nebudou
lidé přicházet jako do cizího prostředí a pro
navození neformální atmosféry je spojeno
s pozváním na večeři.

Debaty o možnosti takového kurzu
v naší farnosti proběhly už v některých
společenstvích a na pastorační radě. Po-
kud se najdou spolupracovníci, kteří pocítí,
že by s takovým kursem mohli pomoci,
bude možné začít podnikat konkrétní kro-
ky. Ohledně spolupráce by se jednalo

zejména o propagaci, zajištění zázemí pro
setkávání a účast na rozhovorech ve sku-
pinkách na dané téma.

Modlitební společenství už na tento
úmysl přinášejí pravidelně své přímluvy.
V případě, že se vytvoří přípravný tým,
všichni ostatní se mohou zapojit do modlit-
by za ty, kterým by něco takového prospě-
lo, a každý může uvažovat, koho a jakou
formou by mohl osobně pozvat. Přivítáme
každého, koho tato myšlenka osloví nato-
lik, že by byl ochoten se do realizace zapo-
jit. Věřím, že se nám nabízí jedna konkrét-
ní příležitost, jak světlo evangelia šířit ko-
lem nás. Rozhodující pak bude, jestli se
najde dost těch, kteří takovou příležitost
nebudou chtít promarnit a třeba aspoň
osobní modlitbou na tento úmysl šíření
Kristova světla podpoří. 

Otec Josef Zelinka
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Zprávy z farnosti

V homilii při otevření Svaté brány milo-
srdenství na Velehradě o. biskup J.

Hrdlička řekl: „Šel jsem v Olomouci do
baziliky, a potkal jsem děti z církevní ma-
teřské školy Ovečka, šly si projít Svatou
bránu. Zpívaly si známou říkanku o zlaté
bráně, moc se mi nelíbila, a tak jsme ji
společně upravili:
Svatá brána otevřená, / zlatým klíčem
odemčená, / kdo tou branou projde, / k
Ježíšovi dojde. / Ať jsi ten a nebo ten, /
staň se Božím dítětem.”

Všem nám odrostlejším o. biskup při-
pomněl život Pána Ježíše, který přišel na
zem a žije tu s námi. Který se narodil v
otřesné bídě chléva, žil život bezdomovce,
sám Bůh, který neměl, kde by hlavu složil.
Který umíral smrtí otroka na kříži v největ-
ším ponížení.

Je to jediná cesta člověka, která vede k
jedinému jeho cíli. Pojďme s Pannou Marií,
která si zpívala Magnificat: „Velebí duše
má Pána.” 

Marie a Václav Šmikovi

Svatá brána na Velehradě byla otevřena

Ze života Tomíků
 První sobotu v měsíci prosinci jsme
na sokolovně přivítali Mikuláše. Na tradiční
Mikulášské besídce nás tentokrát navštívili
piráti, kteří nás provázeli celým progra-
mem besídky. Všechen program se týkal
právě jich. Myšky i Žabky měli o pirátech
písničku, Tygříci trénovali veslování, když
utíkali před krokoušem , a Žraloci a Sluníč-
ka si připravili pohádky. Nakonec se piráti
podělili s dětmi o celý svůj poklad.
 Letos jsme po 2 letech opět pomáhali a
organizací a přípravou Živého betléma
(25.12.), který se nesl v duchu prosby za
mír ve světě.
 V pondělí 28. 12. jsme vyrazili protáh-
nout svá těla na Hostýn. I když nebyl sníh,
akci jsme si užili a zavítali jsme také na
mši svatou.
 Na Silvestra jsme se všichni potkali na
Silvestrovském pochodu, tentokrát
s tématem Po stopách hudby. Jako vždy
se startovalo u malenovického hradu a
sešli jsme se v cíli u Svaté vody. Účastníci

na každém zastavení
plnili úkoly týkající se
hudebních skupin – Vi-
sací zámek, Monkey business, Olympic
nebo bandu Ivana Mládka.
 Do nového roku mnoho z nás vstoupilo
účastí v Tříkrálové sbírce. Přinesli jsme si
nejen plno sladkostí, ale i vtipných zážitků
a radosti.
 Předposlední lednovou sobotu 23. 1.
se konala již podvanácté Tomácká zába-
va, letos s názvem Zlatý Tomík. Čekalo na
nás spousta krásných cen v tombole, hu-
dební doprovod kapely Töp a zajímavý
program. Kluci z 15UP pobavili scénkou
Haka (bojovým tancem novozélandských
ragbistů) a spousta návštěvníků se necha-
la zvěčnit ve fotokoutku. Fotky jsou
k prohlédnutí na oddílových stránkách.
 O pololetních prázdninách se kluci
zúčastnili ministrantského turnaje ve flor-
bale. A byla to účast úspěšná. Dovezli 2
druhá místa a jedno čtvrté. 
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Postní osmisměrka pro děti
Popeleční středou začala postní doba a dnes je první postní neděle. V evangeliu jsme
slyšeli, jak pán Ježíš strávil 40 dnů na poušti. Po tuto dlouhou dobu nic nejedl a navíc
jej k nepravostem nabádal ďábel. Pán Ježíš se však dokázal ďáblovým nápadům ubrá-
nit. Svou sílu k obraně bral hlavně z modliteb. A my si z Pána Ježíše, jako už tolikrát,
můžeme vzít příklad.
Možná sis někdy všiml, že je v tvém okolí někdo či něco, co tě pokouší k nepravostem a
hloupostem stejně, jako to dělal ďábel Pánu Ježíši. Někdy to může být počítačová
hra, televize, jindy zase třeba mlsání. Zkus po celou dobu postní alespoň 1x týdně
tyto věci nebo činnosti omezit. Pokud to zvládneš i víckrát v týdnu, bude to moc
dobře. A nezapomeň se v tyto postní dny i ...  (dokončení najdeš v osmisměrce).

VLAK, BASA, LÉTO,
ŘÍCT, PANNA, KAIN,
ZDÁT, ZRAK, LUSTR,
HLAD, OTOK, OCHOZ,
DĚDA, BDÍT, UČITEL,
KLAVÍR, OPAT, EZAU,
TLAK, URNA, SESTRA,
KRÁL, KOSTI, KACÍŘ,
PIANO, ZRCADLO,
OTEC

 „Ukaž mi žákovskou knížku,“ říká tatínek
Frantíkovi. Když ji dostane, začne v ní
listovat: matematika pětka, zeměpis pětka.
Frantíkovi dá dva pohlavky. Tatínek listuje
dál a vidí, že dostal také jedničku ze zpě-
vu. Frantíkovi přiletí ještě jeden pohlavek.
„A to bylo za co?“ ptá se Frantík uraženě.
„Za to, že ti po dvou pětkách bylo do zpěvu!“
 Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi za vy-
svědčení buben.“ „Ne, budeš mě rušit při
práci.“ „Neměj strach, budu bubnovat, jen
když budeš spát.“
 Babička se ptá Ondry: „Chodíš rád do
školy?“ Ondra se zamyslí a odpoví: „Ano,
chodím rád do školy i ze školy, jen to mezi
tím mě nebaví.“

 Ptá se učitel žáka: „Proč jsi přišel pozdě
do školy?“ „Protože jeden pán ztratil pade-
sátikorunu.“ „A ty jsi mu ji pomáhal hle-
dat?“ „Ne, já na ní stál.“

Vtipy z pololetních prázdnin


