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Víme, co jsou Vánoce?
To je snad zbytečná otázka. To přece vědí všichni.

Každý si sice myslí, že ví, co jsou Vánoce, ale určitě
ne všichni tomu rozumí stejně. Když chtějí křesťané mluvit
o smyslu Vánoc, mohou u některých lidí narazit na odpor.
Najdou se takoví, kteří v okamžiku, kdy se před ně posta-
víte s čímkoliv, co zavání náboženstvím, okamžitě zaují-
mají obrannou pozici, jako bychom je chtěli nakazit něja-
kým nebezpečným virem. To se tedy může projevit i
v okamžiku, kdy přijdeme s tím, že o Vánocích oslavujeme
narození Spasitele.

Těžko říct, proč tomu tak je. Možná je to pozůstatek
z minulé doby, kdy lidem byla vnucována určitá ideologie,
a mnozí mají dojem, že je třeba se mít na pozoru a bránit
se před další ideologií. Snad se ale shodneme, že o Váno-
cích může zůstat ve středu pozornosti narození dítěte.
Takové malinkaté děťátko ještě nikomu nemůže vnucovat
své názory, jedině na sebe může strhávat pozornost svým
brekem, když chce nakrmit.

Myslím, že Vánoce mohou být pro každého oslavou
daru nového života, ať ten dar pochází odkudkoliv. Všichni
snad berou v úvahu, že jim život byl darován a že za tento
dar mohou být vděční. Pokud vnímáme život jako vzácný
dar, pak je pochopitelné, že s ním budeme zacházet zod-
povědně a budeme o něj náležitě pečovat.

V tom vidím pojítko při slavení Vánoc pro všechny lidi
nezávisle na jejich přesvědčení. Kéž by toto pojítko také
pro všechny obnášelo, že se z daru života můžeme stále
těšit a radovat. Tam, kde lidé tuto radost nenachází, je
něco hodně špatně. Dobré je, když se lidé těší ze života
aspoň na čas, ale úplně nejlepší je, když lidé objeví, že se
z daru života mohou radovat věčně. To jsou pro mne ty
pravé Vánoce. 

Otec Josef Zelinka
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V každém člověku jsou dvě koleje
Naše farnost často spolupracuje

s kulturním zařízením Otrokovickou
Besedou. S jejím ředitelem Michalem My-
nářem jsme na prahu adventní doby hovo-
řili o adventu, blížících se Vánocích,
o jejich duchovním obsahu a o tom, jak se
v nich projevuje kultura a hudba.

Co vám vyvstane na mysli, když se řek-
ne advent?
Především mé kýžené přání, aby advent
byl skutečně dobou vnitřního klidu, kdy si
můžeme uvědomit očekávání slavnostního
vánočního času. Takto vnímám advent
jako ideál, ale málokdy se mi podaří se
k tomuto ideálu přiblížit.

Jak se advent a Vánoce projevují
v činnosti Besedy, kterou řídíte?
Projevují se v programové skladbě. V ad-
ventním čase se snažíme přizpůsobit kul-
turní nabídku tomu, co lidé v tuto dobu
očekávají. Nepořádáme nějaké divoké
rockové koncerty, ale spíše jemnější zále-
žitosti. Letos to byl například vánoční kon-
cert Petra Bende, který přizval k účinková-
ní pěvecký sbor Studánka ze ZŠ Máneso-
va. Nebo tu měla komorní koncert Eva
Henychová, který u nás pořádají baptisté
ze Zlína. Jsme velmi rádi, protože taková
akce nám chyběla.

Kdy u vás v Besedě začnete poprvé na
advent a Vánoce myslet?
Na advent musíme myslet v rámci celoroč-
ního plánu, protože kromě toho, co jsem
už říkal, pořádáme ještě tradiční vánoční
akce v rámci spolupráce s městem: rozsví-
cení vánočního stromu, vánoční trhy a Kole-
dy tří národů.

Jakou roli hraje kultura v adventu a při
slavení Vánoc?
Advent by měl být určitou dobou ztišení
a soustředění se dovnitř sama sebe a k
tomu kultura velmi pomáhá. Kultura nám
usnadňuje vstup do vlastního nitra, aby-
chom si uvědomovali, které věci jsou důle-

žité a které méně. Lidé vánoční čas nějak
instinktivně vnímají jako čas, kdy je třeba,
aby mysleli jeden na druhého. Aby mysleli
na své vztahy, aby je harmonizovali.
A pokud je takové nemají, tak to pociťují
o to bolestněji.

Podobně jako většina z nás jste i vy
v tuto dobu určitě pod větším tlakem
doma a v práci. Jak se mu bráníte?
Velmi obtížně. Kromě toho, že mám povin-
nosti jako ředitel kulturní instituce, jsem
ještě členem pěveckého sboru Hlahol
v Mysločovicích, členem folkové kapely
Hostband z Hostišové a současně zpívám
v pěveckém sboru Echo ve Zlíně. Každý
z těchto souborů má nějaké předvánoční
vystoupení. Najít v přeplněném diáři mís-
tečko, kdy bych se mohl ubírat do svého
vlastního nitra, popřípadě ho trávit v na-
prostém poklidu s rodinou, to vyžaduje
skutečně velké umění. Ale čas od času se
mi to daří.

A podílí se na tom kultura?
Těmi vystoupeními dáváme radost druhým
a naplňujeme tak základní smysl kultury.
Ale na druhou stranu mám někdy pocit,
jako bych své rodině částečně bral a přidá-
val těm ostatním. Musím hlídat, aby to bylo
spravedlivé. Ale to zná každý člověk, který
je angažovaný, ten čas se musí velice
přesně dávkovat.

Zdá se mi, že společnost přijala advent
a připomíná si ho, zatímco Štědrý den
považuje už jen za jeho pouhé zakončení.
Je to možná trochu tím, že ta všeobecná
tradice končí u vánočního stromku rozdě-
lováním dárků. Vidím ale, že Boží hod
bývá v rodinách zasvěcen rodině, lidé se
setkávají v širším rodinném svazku. Ne-
myslím si, že by to bylo špatně, ale nábo-
ženský obsah se z toho vytrácí. Na Štěpá-
na se zase lidé setkávají v širších komuni-
tách. Vím, že spousta lidí se setkává na
vycházce, na horách nebo se konají různá
setkání sportovců apod.
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Dříve měla kultura, zejména hudba, na
obsahu Vánoc velký podíl. Přetrvává to?
Adventní doba má dva aspekty: duchovní
přípravu a materiální přípravu na Vánoce.
Materiálno bohužel válcuje Vánoce neuvě-
řitelným způsobem, ale přesto si myslím,
že když zazní krásná hudba... Tady na
Moravě kromě tradiční České mše vánoční
máme třeba vynikající skladby P. J. Vejva-
novského, které dokáží zázračně naladit
duši na správnou notu. V každém člověku
jsou dvě koleje, ta materiální, která ho nutí
říkat to a to ještě nemám, a pak je ta kolej,
která vnímá duchovno a vánoční tajemství.

Jakou hudbu byste lidem doporučil na
Vánoce?
Určitě bych doporučil skladby Vejvanov-
ského, o kterém jsem už mluvil. Ze spous-
ty dalších cédéček s vánoční hudbou mě
uchvátila třeba Iva Bittová, která s dětmi
z obce, kde žije, natočila krásné vánoční
CD. Ale nejvíce bych doporučil něco jiné-
ho: aktivně zpívat nebo hrát. Určitě má
smysl i neuměle zahraná koleda na zobco-
vou flétnu u stromečku nebo stolu, nebo
společný zpěv. Aktivní muzika je vždycky
víc než jen poslech.

Mají Vánoce pořád duchovní obsah,
nebo se pomalu a jistě vytrácí?
Určitě mají. Vánoce stmelují lidi, i ty, kteří
nejsou věřící. Lidé mají pocit, že by měli
myslet na ty druhé, a to už je duchovní ob-
sah, a velice cenný.

Není ale škoda, že společnost zapomíná
na podstatu vánočního příběhu?
My křesťané máme někdy pocit, že by ten
příběh měl být v prvním plánu. Někdy je ale
možná dobře, že tomu tak není, protože
některé lidi by to odradilo. Když je přítomen
jakoby v pozadí, je to přijatelné pro mnohem
širší komunitu lidí a dokáže je to oslovit.

Vánoce nebo aspoň Štědrý den se ma-
sově slaví, Velikonoce ne. Proč?
To je další zvláštní věc. Vánoce přitom
nejsou nejdůležitější událostí církevního
roku. Myslím, že je to dáno tím příchodem
něčeho nového, veskrze pozitivního, co je

navíc spojeno se spoustou krásných příbě-
hů, jako třeba vítání pastýřů. Příběh chudé
rodiny, která přebývá v nuzných pomě-
rech, musí uchvátit každého.

Nevěřící lidé mají tedy vánoční příběh
někde zasunutý, ale nevědomky ho cítí?
Jsem o tom přesvědčen. Důležité je, aby
lidé spolu dokázali hovořit. Když spolu
dokáží hovořit, zažít vánoční atmosféru,
tak dokáží spolu sdílet možná víc, než si
mysleli. A pronikne do nich i více toho vá-
nočního příběhu, duchovna a vůbec všeho
křesťanského. Ale určitě je důležité, aby
na to byla chvíle klidu, ve spěchu a ruchu
se to sdílet nedá.

Máte blízko k evangelické církvi. Jak
slaví Vánoce evangelíci, v čem je rozdíl
oproti katolíkům?
Zásadní rozdíly nejsou, je to podobné.
Připomínáme si příběh zrození Krista, čte-
me tytéž úseky Bible, v tomto není nějaký
rozdíl. Samozřejmě nemáme půlnoční mši,
mše se odehrává v odpoledních hodinách,
aby se jí mohly zúčastnit i děti. Na Štědrý
den nebo Boží hod se koná vánoční hra,
v níž účinkují děti z farnosti.

Jaké jsou vánoční evangelické boho-
služby oproti těm římskokatolickým?
Evangelická církev hodně klade důraz na
Písmo svaté, v té vnější podobě tam po-
mpéznosti chybí. Nemyslím si, že je to na
škodu věci, více se soustředíme na obsah,
ale s římskokatolickým pojetím bohoslužeb
nemám problém, protože dost často pě-
vecky vypomáhám na půlnočních. Každý
to slaví po svém a to společné je dobré.

Většina z nás má co jíst, kde bydlet, má
práci, žije v míru. Co si přát k Vánocům?
Já tradičně na Vánoce přeji Boží požehná-
ní. To je velmi důležité. Moje babička říká-
vala: Pomož si a Pán Bůh ti pomůže.
K tomu, aby se něco pohnulo dobrým smě-
rem, potřebujeme Boha, a Bůh to dělá
naším prostřednictvím. Tedy chceme-li být
šťastni, můžeme být šťastni, ale musíme
také proto něco udělat. 

Ptal se Pavel Ludvík
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24. 12. 2016, sobota, Štědrý den
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 15:30 bohoslužba pro děti
Kvítkovice – kostel sv. Anny 22:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 24:00 mše svatá
25. 12. 2016, neděle, Narození Páně
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 15:00 vánoční besídka
26. 12. 2016, pondělí, sv. Štěpána
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 17:00 koncert chrámového sboru
27. 12. 2016, úterý
Pouť na Svatý Hostýn Pořádá TOM
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 17:00 koncert ženského sboru
28. 12. 2016, středa, sv. Mláďátek
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 18:00 mše svatá
29. 12. 2016, čtvrtek
Senior C – sál v přízemí 14:00 mše svatá
30. 12. 2016, pátek, Svaté rodiny
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 18:00 mše svatá
31. 12. 2016, sobota, sv. Silvestra
Svatá Voda u Malenovic 9:00 Silvestrovský pochod
Kvítkovice – kostel sv. Anny 16:00 mše svatá na závěr roku
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 23:00 mše svatá na závěr roku
1. 1. 2017, neděle, Matky Boží P. Marie
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 7:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 9:00 mše svatá
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 10:30 mše svatá
Kvítkovice – kostel sv. Anny 15:00 vánoční besídka
8. 1. 2017, neděle, Křtu Páně
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 17:00 novoroční koncert Magna Mysteria a hosté

Vánoce v naší farnosti
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26.12. v 17:00
Česká mše vánoční od J. J. Ryby „Hej mi-
stře“. Pod vedením Zdeňky Kvasnicové zpí-
vá Smíšený chrámový sbor sv. Vojtěcha.

27. 12. v 17:00
Josef Schreier – Missa Pastoralis, České
a moravské vánoční koledy. Účinkují: Žen-
ský pěvecký sbor Otrokovice pod vedením
Marka Obdržálka, Chrámový sbor TIBI
Zlín, Mužský sbor Hlahol Mysločovice.

8. 1. 17:00
Novoroční koncert v kostele sv. Vojtěcha
s názvem: „Hle, hvězdu spatřili“
Magna Mysteria si připravila písně z gotiky
a renesance v časovém rozpětí 11.–17.
století. Pozvání přijal dětský folklorní sou-
bor Vonička ze Zlína pod vedením Anny
Macháčkové. V programu zazní pastýřská
hra a pásmo lidových koled. Voničku do-
provodí cimbálová muzika Paléska vedená
primášem Ondřejem Hobzou.

Vánoční koncerty ve farním kostele

Hudební program při vánočních mších
Chrámový sbor sv. Vojtěcha
Štědrý den 24. 12. v 24:00 v kostele sv.
Vojtěcha
Boží hod vánoční 25. 12. v 7:30 v kostele
sv. Vojtěcha a v 9:00 v kostele sv. Anny

1. Vítejme den …
2. Gloria in excelsis Deo
3. H. Svobodová: Tichý Betlém
4. J.+J. Košíkovi: Rádi bychom do Betléma šli
5. P. Hladký: Království své dá on chudým

Vánoční kytarová mše
Při mši svaté na Boží hod 25. 12. v 10:30
budou znít převážně známé koledy, ale
i rytmické písně. Uslyšíte jak ženské, tak
mužské hlasy. Mezi nástroji, které budou
zpěv doprovázet, budou akustické kytary,
basová kytara, příčná flétna, klávesy a ně-
které další.

Vstup: Venimus adorare eum (Přišli jsme
se mu poklonit)
Žalm: Dnes se nám narodil Spasitel Kris-
tus Pán
Evangelium: Nesem vám noviny
Obětování: Přináším na tvůj oltář
Přijímání: Slyšte, slyšte pastuškové, Vese-
lé vánoční hody, Haleluja – Agnus Dei
Závěr: Koleda I. (Vítej narozené jezulátko)
Narodil se Kristus Pán

Příležitosti ke svátost smíření před Vánocemi
Ve farním kostele sv. Vojtěcha: Neděle 18. 12. od 16 do 18 hod. za přítomnosti více
zpovědníků. Středa 21.12. od 17 do 17:50 hod. Pátek 23. 12. od 17 do 17:20 hod.
V Kvítkovicích v kapli sv. Anny:
Úterý 20.12. od 18 hod.
Ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba:
Všední dny od 19. do 23.12. od 9 do 12 hod.
a od 14 do 17 hod.

Přístup k jesličkám
v kostele sv. Vojtěcha
25. 12. - 1. 1. vždy od 14 do 18 hod. Mimo
to vždy před bohoslužbami a po nich.
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Vánoční pozdrav pastorační a ekonomické rady
Milí farníci, v letošním roce se naše

rady, pastorační i ekonomická, znač-
ně obměnily. Hodně z nás je nových
a nemáme ještě tolik zkušeností jako naši
předchůdci. Proto bychom vám chtěli po-
děkovat za důvěru, které se nám od vás
dostalo. Díky za každou vaši nabídnutou
pomoc, radu i modlitbu.

Chtěli bychom poděkovat těm, kdo se
jakkoliv staráte o chod našich farních spo-
lečenství, těm, kteří vedete naše děti
a mládež, i těm, kteří se staráte o materiál-

ní potřeby farnosti. Zvláštní pozdrav adre-
sujeme vám starším, nemocným
a opuštěným, které mezi sebou už tolik
nevídáme. Věříme, že jsme spolu stále
propojeni vzájemným poutem modlitby.

Na prahu doby vánoční chceme vám
všem popřát, ať jsou vaše srdce plná ra-
dosti z Kristova narození, a tato radost ať
skrze vás pronikne všude tam, kde vás
Bůh posílá. Ať vás Pán naplní pokojem
a ať vám žehná. 

Pastorační a ekonomická rada farnosti

Dejme si na Vánoce dárek
Když jsem byl mladší, chodil jsem sa-

mozřejmě do kina. Návštěva filmové-
ho představení – to však nebylo jen zhléd-
nutí filmu. Neoddělitelně k němu patřila
také vůně linoucí se z bufetu. V hledišti
jsme se rozhlíželi po známých a vítali jsme
se s nimi, pak přišly na řadu sáčky bonbonů.

Ke zvláštnostem tehdejší doby patřil
filmový týdeník, informující o aktualitách ve
společenském dění – nu, aspoň jsme se
zasmáli. Následoval nějaký předfilm a po-
tom konečně film, kvůli kterému jsme přišli.
Na jeho konci jsme zvědavě prohlíželi titul-
ky, v kterých jsme někdy hledali tehdy
téměř zakázané či nedoporučované osoby,
a pak jsme venku postávali a hodnotili film.
Když jsem párkrát přišel do kina pozdě,
ten bufet, týdeník, hledání známých, to vše
mi chybělo.

Podobně mně připadá, že ke mši svaté
nepatří jen ta hodina posvátného setkání
s Bohem, všechna čtení, obětování a přijí-
mání, ale také to zevlování kolem kostela,
postávání u nástěnek, hledání přátel
a okukování neznámých lidí. Potěší mě,
když mohu vidět, jak těsně před zahájením
prchá ze šatny do sakristie některý minis-
trant a v rychlosti si dopíná oděv, nebo
když vidím i otce Josefa, jak někdy ze zpo-
vědnice odchází na poslední chvíli. Také
sleduji, jak některé řady bedlivě zkoumají
nové šaty, svetry a účesy příchozích nebo
počítají, zda z rodiny, která právě vešla do

kostela, někdo nechybí. Těsně přede mší
nebo po ní stihnu ještě někdy v lavicích
vyřídit některé záležitosti, i když by se to
nemělo. A potom to mačkání se u výcho-
du, postávání před kostelem a klábosení,
to vše patří ke mši svaté a mrzelo by mě,
kdybych o to přišel.

Při nedělní mši ve farním kostele však
vidím, že je dost lidí, kteří o tyto zážitky
přichází, možná o tom ani neví. Do kostela
vplují přesně nebo chvíli po zahájení mše
a domů startují, když je kněz ještě u oltáře.
Když před dvěma lety probíhalo sčítání
věřících, největší nápor na lístky nebyl pár
minut přede mší, ale až při jejím zahájení
a poslední sčítací lístek jsem předal při
evangeliu.

Blíží se Vánoce, dejme si proto na Vá-
noce malý dárek. Nebude nás stát moc,
jen trochu času. Přijďme do kostela trochu
dříve a nespěchejme pak domů. Vychut-
nejme si ten čas: patří ke mši svaté stejně
jako bufet ke kinu. 

Pavel Ludvík
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Každé vánoční svátky navštíví náš kos-
tel sv. Vojtěcha značný počet návštěv-

níků s dětmi, aby si prohlédli náš betlém.
Není sice moc velký (má jenom asi kolem
čtyřiceti postaviček a zvířátek), ale je jeden
z nejhezčích v blízkém okolí.

Několik návštěvníků se zajímalo o jeho
původ, a tak se pokusím naše čtenáře
seznámit s tím, co vím a co se mně a panu
Vyoralovi podařilo zjistit.

O původním betlému toho už bohužel
mnoho nevíme. Možná někdo z Otrokovic
má doma nějakou starší fotografii z minu-
lého období, kdy zde působil P. Kunický.
Víme jenom to, že původní betlém byl
snad sestaven ze dvou jiných betlémů,
které zhotovili neznámí lidoví umělci. Tyto
postavičky k sobě příliš nepasovaly, proto-
že jejich velikost byla poněkud rozdílná.

O nynější podobu se největší měrou
zasloužil pan Antonín Berka, akademický
sochař a řezbář, který se do Otrokovic
přistěhoval koncem šedesátých let minulé-
ho století. Po dohodě s tehdejším duchov-
ním správcem P. Vojtěchem Frélichem se
pustil do náročné renovace původního
betlému a mnohé z postav vytvořil zcela
nové. Např. Pannu Marii, sv. Josefa, Ježíš-
ka v jeslích, anděla a mnoho dalších.

Z jedné původní postavy krojované
ženy, která měla příliš širokou sukni, vytvo-
řil maminku s dvěma dětmi, které byly v její
těsné blízkosti. Bohužel tuto a ještě jednu
dětskou postavičku nám někdo z původní-
ho farního kostela sv. Michaela odcizil.
Později z tohoto kostela někdo ukradl také
jedno zastavení z křížové cesty - „Veronika
podává P. Ježíši roušku“. Nikdy se nezjisti-
lo, kdo byli pachatelé těchto krádeží.

Naštěstí se panu Berkovi podařilo pod-
le mnou zapůjčené knížečky fotografií této
křížové cesty zcizené zastavení vytvořit
znovu tak, že bylo od původního téměř
k nepoznání. Pan Berka je také autorem
ukřižovaného Krista na kříži za oltářem
v kostele sv. Michaela. To jsem však poně-
kud odbočil od daného tématu.

Po těchto nemilých zkušenostech jsme
byli nuceni přikročit k tomu, že po dobu,
kdy je kostel otevřen k volné prohlídce
betléma, musí vždy někdo z ochotných
farníků hlídat, aby nedošlo k dalším kráde-
žím nebo jeho poškození.

Zajímavostí našeho betléma je také to,
že stáj, která je snad z akátového dřeva,
zhotovil nějaký pán, který byl evangelické-
ho vyznání. Byl to na tehdejší dobu pozo-
ruhodný ekumenický čin.

O další změnu se zasloužil náš farník
pan Jan Kropáč, který zhotovil a letos
i rozšířil pozadí za betlémskou stájí, aby
znázorňovalo betlémskou krajinu, jak ve
skutečnosti vypadá.

Velkou zásluhu na rozšíření našeho
betléma má také ing. Josef Švehlík, který
ho obohatil o postavičky cimbálové kapely
a o ještě několik dalších velice zdařilých
postaviček strejců a maminek.

Oba tito tvůrci dílo vytvořili bez nároku
na honorář. Jsme jim oběma moc vděčni
a ať je jim, i dnes již nežijícímu panu Ber-
kovi, odměnou to, že se na jejich dílo bu-
dou chodit dívat a obdivovat ho i příští
generace.

Jak jsem se již na počátku zmínil, náš
betlém nepatří k těm velkým, ale svou odu-
ševnělostí oslovuje a nabádá k usebrání
mnohé. A to je, myslím si, to nejdůležitější.
Proto si važme toho, co nám předchozí
generace zanechaly, a buďme jim za to
vděčni. 

Stanislav Knapek

Jak vznikal betlém v našem farním kostele
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B iřmováním se spolu s křtem a svátostí
eucharistie dovršuje naše uvedení do

plnosti křesťanského života. Křest nám
otevírá přístup k životu s Bohem, díky sva-
tému přijímání v sobě živíme stálé spojení
s Ježíšem Kristem a přijetím biřmování
dáváme najevo, že stojíme také o vedení
Duchem svatým, abychom dokázali naplnit
svůj život podle Boží vůle. Z toho důvodu
je biřmování také důležitým předpokladem
pro uzavření manželství a pro ty, kteří při
biřmování nebo křtu přijmou roli kmotra,
i když z toho pravidla se umožňují výjimky.

Pochopitelně k plnosti křesťanského
života lidé dozrávají v různém věku, a pro-
to nemá význam tlačit k přijetí této svátosti
například dospívající mládež, pokud o to
sama nestojí. Nabídka této přípravy se
proto týká všech věkových kategorií věří-
cích, kteří na různých úsecích své životní
cesty nacházejí hlubší prožívání své víry
a význam svátostí.

V každé farnosti má být nejméně jed-
nou za 5 let umožněno přijetí svátosti biř-
mování, což u nás nyní vychází na rok
2018. Z toho vyplývá, že v novém roce se
v naší farnosti rozběhne příprava, která se

týká všech věřících od 15 let výš. Horní
hranice není omezená.

Jelikož jde o svátost křesťanské dospě-
losti, nikoho nebudou přihlašovat rodiče,
ale zájemce se přihlásí osobně. Přihlášení
každého zájemce proběhne individuálně
formou osobního rozhovoru, při kterém
půjde o seznámení s tím, co má příprava
obsahovat, aby žadatelé rovnou zvážili,
zda jsou odhodláni přípravu podstoupit.
Přihlašování bude probíhat během měsíce
ledna 2017.

Na termínu setkání s farářem Josefem
Zelinkou kvůli přihlášení je třeba se pře-
dem domluvit buď osobně, telefonicky
577 922 337, 731 621 127 nebo mailem
faotrokovice@ado.cz. 

Přehled farních zpráv

Příprava na svátost biřmování

Z jednání pastorační rady ze dne 29. 11. 2016
 Proběhlo vzájemné představení činností
Charity Otrokovice a pastorační rady. Jed-
nalo se o možnostech propojení mezi čin-
ností Charity a farnosti.
 Vánoční výzdoba bude instalována
v pátek 23.12., od 7:30 příprava stromků
a od 9:00 zdobení stromků. Budou oslove-
ni farníci na přípravu stromků a děti na
zdobení.
 Otec Josef představil problematiku zim-
ní údržby – úklid sněhu v prostoru před
farním kostelem. Dříve zajišťovali úklid
klienti charitního Samaritánu, což vzhle-
dem k aktuální situaci není možné. Budou
osloveni farníci, kteří budou ochotni se na

úklidu podílet.
 Probírala se otázka množství katolic-
kých tiskovin, které jsou nabízeny ve far-
ním kostele. Nabídka je široká, zájem
o tisk slábne. Nabízí se prostor pro uplat-
nění farníka, který rád čte a byl by ochotný
čas od času doporučit zajímavý nebo hod-
notný obsah nabízených časopisů.
 14. 1. proběhne v odpoledních a večer-
ních hodinách ve farním kostele setkání
modlitebních společenství zlínského regi-
onu.
 28. 1. se bude konat Tomácká zábava,
25. 2. je v plánu v suterénu ochutnávka vín.
(Jednání proběhlo v Charitním domově.)

Křty, sňatky a pohřby
Křty: Adam Jaroslav Rozsypálek, Lilia-
na Trchalíková
Svatby: Zdeněk Dyják a Eva Bačová,
Adam Langer a Karolína Rampáčková
Poslední rozloučení: Jindřiška Vlacho-
vá, Marie Podhorná, Hedvika Bublíková,
Jiřina Novotná
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Poděkování za opravy v Kvítkovicích
V minulém čísle jsme se mohli dočíst

o tom, jak proběhla první etapa prací
na odvlhčení zdiva kaple sv. Anny. Podě-
kování patří všem, kteří svým dílem přispě-
li k realizaci. Panu Josefu Švehlíkovi, který
vyjednal vše potřebné s úřady a příslušnou
firmou a dohlížel na průběh prací, a panu

Bedřichu Hradilovi, který se staral o po-
třebné zázemí na místě prací. Dále patří
dík všem, kteří přispěli ve sbírkách, zejmé-
na za velké dary, z nichž jeden činil 50
tisíc Kč. Vyčerpána byla i zbývající část
přes 120 tisíc Kč z dřívějšího daru. 

SMS aneb „Kam jsme to vlezli?“
V posledních dvou letech se na Zlínsku

i některých přilehlých místech může-
me setkat s tím, že zkratka SMS se použí-
vá pro akce zvané „Setkání modlitebních
společenství“. Většinou jde o společenství,
která prošla obnovou v Duchu svatém
v rámci katolické charismatické obnovy.
V lednu hostila toto setkání také naše far-
nost.

Hlavním bodem programu bývá vystou-
pení pozvaného hosta a jeho přednáška
na určité téma. Velký prostor se však dává
také modlitbám a zpěvům chvály. Další
pravidelnou součástí je mše svatá a adora-
ce. V závěru bývá možné využít službu
pověřených přímluvců, kteří se modlí jed-

notlivě za účastníky a jejich záležitosti.
Na těchto setkáních bývá atmosféra

chvály provázená spontánními projevy
účastníků a někdy i živelným projevem hos-
tů. Pokud na program přijdou věřící, kteří
na to v kostele nejsou zvyklí, snadno si
mohou říct: „Kam jsme to vlezli?“ Komu to
však nevadí, je zván na další setkání, které
bude u nás v kostele sv. Vojtěcha v sobotu
14. ledna od 13 hod. do večera.

Hostem setkání bude slovenský kněz
Ján Buc, který stojí v čele Sdružení křes-
ťanských společenství mládeže a je býva-
lým ředitelem křesťanské slovenské televi-
ze LUX. 

Požehnání kardinála Otrokovicím a jejich občanům
P ři příležitosti jmenování našeho farníka

Alberta Antonína Černého osobností
města Otrokovice mu byla zaslána gratula-
ce kardinála Dominika Duky. V gratulaci
také stojí: „Kéž Boží požehnání spočine
i na městě Otrokovicích a všech jeho ob-

čanech.“ Pan Černý obdržel toto vyzname-
nání za odpor proti komunismu a za morál-
ní vliv na společenské dění v Otrokovicích.
Jménem našeho farního společenství se
ke gratulaci připojuji. 

P. Josef Zelinka
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Upršená sobota. Nazítří je slavnost
Krista Krále a podzimní práce na za-

hrádce mám stále nedokončeny. Výčitky,
že minulé roky jsem už měla hotovo
a mohla se soustředit na blízkou dobu
adventu, mi pokazily náladu. Cítila jsem,
že to brzy odskáče rodina. Když nepomohl
ani pokus vyřádit se s vysavačem, vyrazila
jsem do deště. Snad se uklidním procház-
kou. Při chůzi mě napadlo, že tento víkend
je ve Zlíně Konference o evangelizaci. Mši
má celebrovat arcibiskup Jan Graubner.
Co kdybych se tam zkusila dostat a podí-
vala se po dlouhé době do příjemných
prostor Kongresového centra, kde tato
třídenní akce probíhá? Peníze jsem u sebe
měla, a tak jsem se vydala za dobrodruž-
stvím.

Ani jsem se nenadála a byla jsem tam.
Ve vstupu byly hloučky převážně mladých
lidí, několik dětí, poklidná atmosféra. Za
chvilku jsem potkala první známou tvář
z naší farnosti a vyzvídala, co a jak. Po-
mohlo mi to se rozkoukat a už mi bylo
skvěle. Prošla jsem se po prostorách KC
a koupila si zajímavé čtení, ale byl nejvyšší
čas najít místo v sále. Měla začít mše.
A musím vzdát chválu Pánu za to, jaké
místo mi určil. Totiž, abych bez brýlí něco
viděla, šla jsem dopředu, což jindy nedě-
lám. Za okamžik jsem ale trochu znejistila,
neboť sedadla kolem zaplnili svátečně
oblečení lidé a řádové sestřičky. Ale zůsta-
la jsem, neboť kromě této nezasloužené cti
jsem také perfektně viděla na scholu
a moc mě těšilo, že mši doprovodí rytmic-
ká hudba. Ti mladí neúnavně hráli i po mši
na večeru chval. Nejen že bylo milé se na
ně dívat, ale stále měli dostatek energie,
kterou šířili kolem sebe.

Promluva otce arcibiskupa nás přítom-
né zavazovala k evangelizaci podle našich
možností. Pro mě to znamená žít tak, aby
se na tuto cestu vrátili mí nejbližší doma.

I když zatím zdánlivě bez úspěchu, věřím,
že je to jen otázka času. A také trpělivosti
a mírnosti, abych je neodrazovala agresivi-
tou vlastního nadšení a už se nestávalo,
že přede mnou občas utečou.

Po mši jsem měla namířeno domů, ale
kamarádky z farnosti mě přesvědčily, ať
zůstanu na večer chval. Než začal, byla
přestávka na večeři a přišlo další milé pře-
kvapení, když jsem potkala otce Jiřího
Putalu, který u nás před lety sloužil. Nyní
působí v Chropyni.

Po dobré kávě na povzbuzení nastal
večer chval, který vedla Komunita Blahosla-
venství, jejímž heslem je „Láskou k lásce“.
Za zvuku jemné hudby jsem v přímluvách
poznávala vlastní přání – za odpuštění, za
ozdravení vztahů, za docenění významu
modlitby. Za naše přičinění se o Boží krá-
lovství tady a v tomto čase. A tak jsem, po
všech duchovních kotrmelcích uplynulého
dne, ve společenství otevřených srdcí,
zakusila ponoření do Boží něžnosti. Bylo
to nenadálé pohlazení po duši, které mi
dalo zapomenout na malicherné všední
starosti a naplnilo mě nadějí a novou silou.
Podobný pocit jsem zažila i na semináři
o Duchu svatém na Dni Alfy, který proběhl
o týden dříve v Kroměříži. A tak jsem vděč-
ná svým kamarádkám, že mě na konferen-
ci vzaly mezi sebe a umožnily mi znovu
v krátké době prožít něco krásného a oživit
svou víru.

Po chválách hudba zrychlila a nakonec
jsme si i zatancovali. Bratři a sestry z Ko-
munity Blahoslavenství vytvořili řetěz,
k němuž jsme se mnozí přidali a skotačili
sálem. A tak Tě Pane chválím, že jsem
směla toto všechno prožít pro Tvé jméno a
z Tvé štědrosti. Prosím, pojď se mnou i do
všedních dnů, uchovej mi víru i v časech
zkoušek. Tvé odpuštění a milosrdenství je
mou nadějí. 

Eva Botková

Zapomenout na malicherné všední starosti

Konference o evangelizaci
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Na pozvánce na tuto konferenci mne
zaujalo vyjádření P. Vojtěcha Kouka-

la, představeného Komunity Blahoslaven-
ství z Dolan, který do pozvánky napsal:
„Na světě jsou dva druhy lidí: ti, co něco
dělají, a pak ti druzí, kteří jim říkají, že to
dělají špatně. Mezi které chceš patřit Ty?“
Nejen pro toto jsem se na tuto konferenci
vydala s očekáváním, že se tam dozvím,
co dělám špatně.

Každý den začal modlitbou chval
a pokračoval přednáškou pozvaných před-
nášejících. Mezi ně patřil např. slovenský
kněz P. Ondrej Chrvala s chválovou kape-
lou, která vyprošovala pro náš národ po-
žehnání, P. Pavel Šupol, moderátor radia
Proglas Pavel Mikšů, P. Vojtěch Koukal
z Dolan, Maja Schanovsky z komunity
Emanuel – koordinátorka a vedoucí misií
v Rakousku, Kateřina Lachmanová z Pra-
hy. Zaznělo též svědectví, sdílení zkuše-
ností z farností a byly představeny evange-
lizační projekty jako Kurz Alfa, Farní evan-
gelizační buňky, Městská evangelizace bra-
trů františkánů, Škola křesťanského života
a evangelizace, Oázy, Fatym, Evangelizač-
ní vstupy do škol.

Snad nejvíce mne zaujali dva krásní
i vnitřně krásní mladí lidé, dívka a mladý
muž, kteří představili evangelizační aktivitu
zvanou Antiochie Summer job – evangeli-
zace prací. O té jsem neměla ani potuchy.
150 mladých lidí se v létě sejde a jdou
konkrétně pomáhat starším a osamělým
lidem, na zahradě, posekají dřevo, vymalu-
jí, zkrátka to, co zrovna lidé potřebují, při
tom si s nimi vypijí kávu a popovídají, což
mnozí potřebují asi nejvíc. Občas jsou
z jejich nezištné pomoci lidé udiveni. I to je
evangelizace – prací. A pak že je naše
mládež jenom špatná.

V sobotu sloužil mši svatou pan arcibis-
kup Jan Graubner a ve své promluvě po-
vzbudil a vybídl přítomné k evangelizaci
mimo jiné i slovy samotného Pána Ježíše
z Matoušova evangelia: „Jděte ke všem
národům a získávejte mi učedníky…“,
a také připomenul další slova: „Budete mi
svědky!“ Je to výzva pro všechny pokřtě-

né! Ke kterým lidem, o nichž jsem psala na
začátku, jež pronesl P. Vojtěch, chceme
patřit my? Jsem potěšena, kolik lidí
a zvláště mladých pracuje pro Boží králov-
ství již zde na zemi, vydává své svědectví
Kristu a dává se do služeb šíření evangelia
a tak plní výzvy samotného Krista. Díky
Bohu za ně a díky také jim samotným. Dí-
ky také nadačnímu fondu Credo, který tuto
konferenci v překrásném sále Kongresové-
ho centra ve Zlíně uspořádal. Stále je dost
lidí ochotných dělat něco pro druhé.

V neděli byla závěrečná slavnostní
mše svatá k ukončení Roku Božího milosr-
denství. Nezapomínejme tedy, Ježíš jako
tehdy svým učedníkům říká i dnes nám
všem: „Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium“ (Mat. 28,19). Nemusíme se
zrovna pouštět do světa, příležitostí pro
každého je dost i v naší farnosti. Jsme
zváni vyjít naproti hledajícím lidem kolem
nás a odhodlat se k evangelizaci a svědec-
tví konkrétním způsobem. 

Miloslava Zlatušková

Jaká byla Konference o evangelizaci

Svědectví o Božím milosrdenství
Před 20 lety manžel dostal těžký infarkt.
Odvezla jsem ho do nemocnice a druhý
den jsem měla jet na farní zájezd za sva-
tou Zdislavou. Vysvětlila jsem vedoucí
zájezdu paní Stružkové, že nemohu jet.
„Proč byste nejela? Zde mu nepomůžete
a tam možná ano,“ přesvědčovala mě.

U hrobu sv. Zdislavy jsem se modlila
za manželovo uzdravení. Druhý den jsem
jela za ním do nemocnice. Našla jsem ho
na pokoji mezi pacienty a vyprávěla jsem
mu o naší poutní cestě. Čas modlitby
u hrobu sv. Zdislavy se shodoval s ča-
sem, kdy ho odpojili od přístrojů. Když
jsem se z pouti vrátila a vstoupila do na-
šeho domu, právě tehdy ho převáželi na
nemocniční pokoj. Vše si pamatoval
a doplňoval sám, kdy se co s ním dělo.

Svatá Zdislava se za něho přimluvila
a Pán mu daroval dalších 16 let šťastné-
ho života v rodinném kruhu. Děkuji Bohu
za tyto roky společně strávené.

Marie Šmiková
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Všichni lidé vědomě nebo ne-
vědomě touží po štěstí a po

lásce, a to i ti nejslavnější a nejbo-
hatší. Tato touha nám byla dána
do vínku a je to touha po vztahu
s milujícím Bohem. Já patřím mezi ty, kteří
se o tento vztah snaží, a cítím, že člověk
má hledat Boha po celý život. Život s Ním
a hledání tohoto vztahu přináší stále něco
nového, překvapivého a objevného. Proto
jsem se přihlásila do kurzu Alfa, který pro-
bíhá v naší farnosti od 19. září do 12. pro-
since tohoto roku. Se mnou se přihlásilo
okolo 70 dalších účastníků, věřících i hle-
dajících (těch je menšina).

Kurz probíhá v suterénu našeho koste-
la, začíná večeří a občerstvením. Účastní-
ci sedí po skupinkách u vkusně uprave-
ných stolů, na kterých jsou již připravené
pokrmy. Po večeři se ujímá slova otec J.
Zelinka, který přednáší jednotlivá témata.
Jeho výklad je jednoduchý, všem srozumi-
telný, provázený přátelským úsměvem,
zpěvem s kytarou a vyprávěním příběhů
ze svého života. Text témat se promítá na
plátno, podobně i texty písní, které zpívá-
me s ním a které příjemně zpestřují jeho
výklad. Zajímavá jsou též svědectví někte-
rých účastníků (pí Zlatušková, pí Jurygáč-
ková, Lenka...) Po přednášce je u každého
stolu diskuse k danému tématu, při které
se každý snaží přispět svým příběhem,
poznatky i humorem k hezkým vztahům
a přátelstvím, vznikajícím mezi stolujícími.

Když je diskuse v nejlepším, otec Josef
sezení ukončí a my se rozcházíme oboha-
ceni a v dobré náladě do svých domovů.
Dosud jsme probrali následující témata:
Proč stojí za to žít, Kdo je Ježíš, Proč Je-
žíš zemřel, Jak získat víru, Jak číst Bibli,
Proč a jak se modlit, Jak nás Bůh vede,
Proč a jak mluvit s druhými o víře. Ob-
zvlášť zajímavé a obohacující bylo víken-
dové téma „Kdo je Duch svatý“, kterého se
zúčastnila většina z nás 12. listopadu
v Kroměříži v jídelně kláštera „Na valech".
Toto setkání bylo spojeno se společen-
ským odpolednem, kde jsme se navzájem
představovali, modlili, zpívali a poslechli si
krásná svědectví našich dvou hostů: pí
Matůšů a p. Kučery.

Kurz Alfa vyplnil některé mezery
v mém náboženském vzdělání, položil mi
další otázky, prohloubil mou víru a naplnil
mne radostí a vděčností. Získala jsem
nové přátele a sblížila jsem se s dalšími
vzácnými lidmi. Moje (a nejen moje!) díky
patří především otci J. Zelinkovi, iniciátoro-
vi a průvodci tohoto kurzu, dále obětavé-
mu panu Marcelu Urbancovi, který nás
obohatil u stolu svými duchovními myšlen-
kami. V neposlední řadě děkujeme týmu
„hostesek" pod vedením paní Jany Mráz-
kové, který se staral o naše žaludky
a příjemné prostředí. Kurz Alfa měl pro
mne rozhodně smysl a myslím, že je pří-
nosem do života naší farnosti. 

Ila Knytlová

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem, kteří se podíleli

na přípravách a organizaci kurzu
Alfa. Obohatila mě všechna téma-
ta, získala jsem nové přátele. Nej-
více na mě zapůsobil celodenní sobotní
pobyt v Kroměříži, kde jsem cítila a inten-
zivně prožívala působení Ducha svatého.
Nevím, zda se mi podaří vystihnout moje
pocity, ale alespoň se o to pokusím.

V kapli na Malém valu jsem při skupino-
vých modlitbách pociťovala působení pa-
prsků světla, které pronikaly k mému srdci,
srdce se mi intenzivně rozbušilo, přicháze-
la ke mně Boží láska, pokoj a dobro. Jsem
za tuto zkušenost velmi vděčná a každý
den v modlitbách Pánu Bohu děkuji. 

Věra Hermanová

Na podzim probíhal kurz Alfa
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Drazí přátelé a známí,
jako rodák z Otrokovic posílám
o sobě zprávu, neboť v mém živo-
tě nastala výrazná změna.

Začátkem července jsem se
přestěhoval na nové působiště. Po 12 le-
tech jsem opustil Zubří u Rožnova pod
Radhoštěm a nyní sídlím v Nové Hradečné
v okrese Olomouc. Spravuji další dvě far-
nosti: Libinu a Oskavu v okrese Šumperk.
Mám nyní na starosti 6 kostelů a 12 kaplí,
z nichž naštěstí jsou jen 4 farní. Ostatní
kaple patří obcím. Dále spravuji 3 fary, 15
hektarů farního lesa a 1,5 hektaru farní za-
hrady. To vše pod 6 obecními úřady. Účast-
níků bohoslužeb v neděli je celkem asi 250.

Učím se jiný způsob pastorace. Je roz-
díl, když jsou dvě větší farnosti a do koste-

la přijde 500 lidí. A vše se odehrává jen na
dvou místech. Učím 6 hodin náboženství.
Katechetku nemám žádnou. I to je pro
mne nová věc, když učím děti z celého
prvního stupně dohromady.

Také v těchto místech poskytujeme
ubytování na farách. Je možnost se přihlá-
sit na stránce http://farnosthradecna.cz/
rezervace/ nebo se domluvit se mnou na
ubytování v Nové Hradečné. V Libině je
rekonstruovaná fara, kde se může ubyto-
vat až 40 osob. V Nové Hradečné a
v Oskavě se dá ubytovat asi 15 osob.

Budete-li mít cestu kolem, můžete se
zastavit. Sousedním farářem je P. Ladislav
Sovadina, který je v Otrokovicích také dob-
ře znám. 

P. Karel Janečka

Předvánoční pozdravy z Hané

Díky otci Karlovi za slovo, také já
Vás všechny zdravím.

Naposledy jsme se viděli loni
při výročí posvěcení vašeho koste-
la. Tehdy jsem ještě působil jako
kaplan v Hranicích a zejména ve Stříteži
nad Ludinou a Jindřichově, kde jsem byl
celkem dva roky a prožil jsem tam napros-
to úžasné období.

Letos v červenci jsem se stěhoval na
nové místo, když jsem byl ustanoven jako
administrátor farností Dlouhá Loučka,
Šumvald a Paseka. S tím pozdravem
z Hané to v mém případě až tak nesedí,
protože hanáckou farností je pouze Šum-
vald. Dlouhá Loučka a Paseka leží na úpa-
tí Nízkého Jeseníku, v Sudetech. Bydlím
na faře v Dlouhé Loučce.

Také pro mě je všechno nové, i proto,

že jde o mé první samostatné místo. Kro-
mě tří farních kostelů spravuji také pár
kapliček, a také většina z nich patří obcím.
Kromě toho dojíždím dvakrát týdně do
sanatoria v Pasece. Počet lidí na všech
třech nedělních bohoslužbách je asi 130,
přestože všechny obce mají přes 1000
obyvatel. Náboženství učím dvě hodiny
týdně.

Po těžkých začátcích je to už dobré
a věřím, že to bude ještě lepší. Jsem pře-
svědčen o tom, že Pán Bůh dobře ví, proč
jsem právě zde. Stejně jako otec Karel Vás
i já rád přivítám, budete-li mít cestu kolem.
Nedaleko odsud se nachází některá zná-
má místa jako hrad Sovinec, Rešovské
vodopády, poutní místo Ruda či Halouzko-
va galerie v Jiříkově. 

P. Ladislav Sovadina

Radostné a pokojné slavení Božího
narození, důvěru, že Boží láska doká-

že přemoci každé zlo, a otevřené srdce,
aby tato Láska mohla ve Vašem srdci pře-
bývat Vám přejí a žehnají

P. Karel Janečka a P. Ladislav Sovadina
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Proběhl desátý misijní jarmark

Zprávy z farnosti

V sobotu 12. listopadu jsme prožili  obo-
hacující duchovní obnovu v klášterní

budově Regina ve Zlíně, kterou vedl
P. Jan Balík z Prahy. Sešlo se nás asi 25
manželských párů, převážně mladších, ale
i středního věku. O myšlenky, které nás
oslovily, bychom se s Vámi chtěli podělit.

Manželstvím se mění spiritualita. Cílem
zasvěceného života je nebe. V manželství je
cílem pomoci si navzájem na cestě do nebe.

Sjednocení s Bohem hledá řeholník
v hluboké modlitbě s Bohem. V manželství
hledáme sjednocení s Bohem prostřednic-
tvím lásky jeden k druhému.

My se máme ptát: miluji vědomě svoji
ženu, svého muže, děti, svou rodinu? Lás-
ka v manželství se soustřeďuje na partne-
ra, na rodinu, kdežto láska člověka v za-
svěcení se rozlévá do široka.

Duchovní je všechno, co necháváme
proniknout Božím duchem (veškeré práce,
starosti, činnosti dne). Nestačí se jen sejít
večer ke společné modlitbě.

Manželství bylo založeno již při stvoře-
ní světa (Adam a Eva). Napadat manžel-
ství a rodinu znamená napadat Stvořitele.

Jan Pavel II. řekl: „Když se manželé
rozvedou, první, kdo to odnese, je Bůh,
zraní Boha.“

V křesťanském manželství zobrazujeme
svou láskou viditelnost Boha v tomto světě:
v modlitbě, u stolu, v intimním životě.

Základní manželská modlitba je ve
vzájemné lásce.

Tři zlatá slova v manželství podle pa-
peže Františka? DOVOLÍŠ, DĚKUJI, OD-
PUSŤ.

Duchovní obnovu jsme pak ukončili
společným slavením mše sv. v klášterní
kapli, při které jsme obnovili manželské
sliby. Uvědomili jsme si, že zvláště v dneš-
ní době je potřeba svědčit o tom, že věrná
manželská láska je možná a že je velkým
Božím darem nejen pro nás, naše rodiny,
ale i pro celý svět. 

Ladislav a Marie Matějíčkovi

Duchovní obnova pro manžele ve Zlíně

Letos proběhl již 10. misijní jarmark
v Otrokovicích a na Misijní díla byla

odeslána úctyhodná částka, 45 000 Kč.
A dohromady za těch deset let je to 274
645 Kč!!!

Celá akce se začíná připravovat od
konce prázdnin a je do ní zapojeno velké
množství lidí z farnosti a dokonce i mimo
ni, více než 100! Velké DÍKY patří všem,
kteří nám pomohli – těm kdo:
- napekli něco dobrého,
- dodali bylinky,
- pomohli se sběrem plechovek na výrobky,
- přenesli stánky,
- dodali k prodeji věci, které sami vyrobili,
- přišli na vyrábění a stavěli stánky,
- připravovali punč,
- vázali kytice a podzimní dekorace,
- přichystali občerstvení na velkém sobot-

ním vyrábění,
- se zapojili do Misijního mostu modlitby,
- zpívali a hráli při mši svaté,
- se podíleli na přímluvách a obětním prů-
vodu,
- prodávali ve stáncích,
- dotvořili atmosféru před kostelem svým
hraním a zpěvem,
- nás finančně podpořili,
- mysleli na vydaření akce ve svých modlit-
bách.
Sami vidíte, jaký je to seznam, snad jsem
nikoho neopomněla… Pokaždé si uvědo-
mím, jaké mám štěstí, že je kolem mě tolik
lidí, dětí i dospělých, ochotných přidat ruku
ke společnému dílu. A z toho mám velikou
radost a určitě i Pán Ježíš. Tak zase za
rok! 

Pavla Janečková
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Ze života turistických oddílů mládeže
 25.10. jsme v pátečním baru zavzpomí-
nali na letní tábor. Promítaly se fotky
i videa z letošního tábora.
 Měsíc listopad začal holčičím společ-
ným výletem do Galaxie a to 5.11. Využily
jsme sychravého počasí a vyrazily si do
Zlína užít trochu zábavy. Fotky najdete ve
fotogalerii.
 Státní svátek jsme využily také k tomu,
abychom trávily čas společně. Žabky se
sešly 16. 11. na přespání v suterénu. A ne-
jenom že se holky výborně pobavily, ale
také se mohly vrhnout do příprav scénky
na Mikulášskou besídku. Podrobnější in-
formace o tom, co prováděly, najdete
v samostatném příspěvku.
 Navzdory chladnému počasí kluci Žralo-
ci vyrazili o víkendu 18.–20. 11. na víken-

dovku do Štramberku. Podívali se na jeden
z největších vápencových lomů a zažili ne-
jednu dobrodružnou chvíli, když vypadl
proud.
 V posledním listopadovém KVOČi jsme
se sešli na vánočním vyrábění. Děcka mě-
la možnost si např. vyrobit vánoční přáníč-
ka či jen tak zahrát deskové hry.
 Jako každý rok jsme i letos uspořádali
v sobotu 3.12. Mikulášskou besídku. Letos
jsme se tam potkali s Machem a Šebesto-
vou, kteří nás provázeli celou besídkou.
Skupinka Myšek zahájila program pohád-
kou O veliké řepě, pak pokračovaly Žabky
se svou Červenou Karkulkou. Žraloci navá-
zali pohádkou O Sněhurce a konečnou
scénku Dlouhý, Široký a Bystrozraký před-
vedla Sluníčka se staršími kluky. 

Žabičky si přespání v klubovně užily
Ve středu 16. 11. ve 20:00 jsme se sko-

ro všechny Žabičky sešly u klubovny
se super náladou. Mírně pršelo, takže ně-
které, co šly dříve, byly mokré, ale to neza-
bránilo k tomu, abychom si v klubovně
zahrály polštářovo-plyšákovou bitku. Poté
jsme hrály hru s ponožkami, kdy jsme mu-
sely získat co nejvíce ponožek svých sou-
peřek. Jelikož je nás už moc, tak se vedou-
cí (Kačka K., Evča B., Marťa H. a Áďa J.)
rozhodly, že půjdeme spát do suterénu...
Roztáhly jsme koberec a nachystaly si své
ležení, vyčistily jsme si své zoubky a šly
spát. NE – ještě jsme se dívaly pohádku.

Noc byla velmi dobrodružná, hlavně
tím, že jsem svým plazením málem shodila
projektor a ráno jsem se probudila pod
Kaččinou karimatkou. Všechny zúčastněné
žabky vzbudil zvláštní budíček. Samo se-
bou jsme si daly krátkou rozcvičku s Marťou
a jako malinu jsme sluply výtečnou snídani –
muffiny. Nevynechaly jsme ani hygienu.
Protože žáby jsou napůl vodní tvorové, tak
jsme si prostě musely zahrát Lodě. Po nich
následovalo to nejhorší, a to je balení, ale
domů jsme ještě samozřejmě nešly!!!

Počaly jsme s hrou Activity, kdy skupin-
ky hádají slova, která se předvádí, vysvět-

lují či kreslí. To byla dlouhá hra, protože
herní plán byl roztahaný na celé tabuli.
Kdo jiný by mohl vyhrát než já a moje sku-
pinka... Jinak u této hry jsme se, teda ale-
spoň myslím, všechny pobavily. Moc jsme
se také pobavily u hry s názvem Bláznivá
Zoo. Byla to dost fyzicky náročná hra, tak-
že si myslím, že je dobře, že jsme to ne-
hrály po obědě, který byl mimochodem
výtečný.

Po obědě nás opustila všemi oblíbená
Danča a Kuna. Oběd jsme musely alespoň
z části vyběhat, takže jsme venku hrály hru
s názvem Průjem, před kterým jsme utíkaly
s „útržky toaletního papíru“ – kdo by chtěl
průjem, obzvlášť když má pouze 3 útržky?
Taky jsme si pustily písničku o Červené
Karkulce, kterou jsme pak měly předvést
na Mikulášské besídce. Nakonec už jsme
hrály jen takovou klidnou hru, kde nám
Evča s Marťou pouštěly písničky a my
jsme musely uhodnout, z jaké je to země,
třeba podle jazyku. Pak už nám opravdu
nezbývalo nic jiného, než jít domů. Byla to
nejlepší akce! Všem vedoucím moc i za
Žabky děkuji! 

Anička Janotová



16

Druhou neděli adventní nám připravili
účastníci celosvětového setkání mlá-

deže v Krakově z naší farnosti v suterénu
kostela program a promítání z tohoto se-
tkání. Během zajímavé besedy nás sezná-
mili s událostmi a nezapomenutelnými
zážitky a vším tím, co je oslovilo a obohati-
lo. Celá akce proběhla ve velmi milé atmo-
sféře. Obohatili ji také tím, že za pomoci
vystavených panelů seznámili přítomné,
jak postupně za sebou následovala všech-
na tato setkání v různých zemích a konti-
nentech až do toho letošního.

Besedy se zhostili velice dobře a zod-
povědně. Doufám, že se to všem přítom-
ným líbilo. Škoda jen, že účast na této
zdařilé akci byla tak velice nízká. Myslím
si, že tentokrát jsme jako farnost poněkud
zklamali, když jsme naše mladé nepřišli
podpořit.

Při této příležitosti bych chtěl zmínit
ještě jednu věc. Před lety, ještě za dob
nesvobody církve, se v kostele sv. Michae-
la za působení P. Vojtěcha Šímy rozhodla

skupina mladých a studentů z naší farnosti
uskutečnit každý první pátek v měsíci ado-
raci podle ekumenického uskupení
z Taizé. Tyto pobožnosti se v krátké době
staly velmi populární a zúčastnila se jich
také celá řada věřících z širokého okolí. Po
čase se k těmto adoracím přidali také mla-
dí manželé a různá modlitební uskupení
z naší farnosti.

Tyto adorace přetrvávají až do dneš-
ních dnů, i když už mají poněkud jiný ráz.
Bohužel se dnes týkají převážně jen věří-
cích důchodového věku v čele s P. Jose-
fem. Mladí a také jejich rodiče se až na
malé výjimky z kostela vytratili, což je mys-
lím si velká škoda.

Totéž se dá říct o našich ministrantech.
V neděli a velkých svátcích se kolem oltáře
nahromadí množství ministrantů, ale ve
všední dny musí někdy zastupovat náš
pan kostelník. Myslím, že i v tomto ohledu
je co zlepšovat. 

Stanislav Knapek

Beseda s účastníky setkání mládeže v Krakově

Mikulášská besídka se vydařila
Poděkování za letošní besídku patří nejen všem organizátorům, ale také Machovi s Šebes-
tovou, kteří besídku moderovali, a všem dětem, které si připravily scénky do programu.
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Charita sv. Anežky informuje

Požehnané vánoční svátky, radost
z narození Ježíše Krista a dobrý
rok 2017 vám přeje
Charita sv. Anežky Otrokovice.

Rozhovor s klientkou Dluhového poradenství Samaritán
Jak jste se dozvěděla o naší službě?
Od kolegyně z práce, která už u vás byla,
a pomohli jste jí s osobním oddlužením.

Spousta lidí si myslí, že dluhy mají ne-
makačenkové, gambleři a lajdáci.
Od svého vyučení pracuji stabilně, kromě
pobytu na mateřské dovolené. Dohromady
tedy 23 let. Myslím si, že v dnešní době se
může do těchto dluhů dostat každý.

Jak jste se dostala do dluhové pasti vy?
Já jsem se do nich dostala více méně díky
drahému bydlení, protože se z naší spo-
lečné domácnosti odstěhovala moje matka
i dospělý syn, který si založil vlastní rodinu.
Všechny platby za bydlení poté zůstaly už
jen na mně. Bývalý přítel měl problémy si
sehnat stálou práci, tak se dluhy začaly
kupit a lepila jsem půjčku půjčkou.

Mám ještě dceru na základní škole, a co
si budeme říkat, i platba školních pomůcek,
stravenek, oblečení aj. něco stojí a pro mne
jako samoživitelku to bylo všechno dohro-

mady hodně náročné.

Co bylo pro Vás nejtěžší při vyřizování
osobního oddlužení?
Nejtěžší byla spolupráce s věřiteli, kteří mi
nechtěli zaslat dokumentaci k mým závaz-
kům a jen slibovali, že vše pošlou. Nevím,
asi to dělali záměrně, aby mi to nevyšlo.

Splnilo řešení Vašich dluhů pomocí
osobního oddlužení Vaše představy?
Splnilo, mám svůj klid, nikdo mě už ne-
bombarduje výhružnými smskami a vím
přesně, kolik budu každý měsíc splácet.

Jak jste spokojená s poradnou?
Jsem velmi spokojená, pracovnice byla
laskavá, vždy mi pomohla a poradila. Urči-
tě poradnu mohu doporučit všem, kteří
mají finanční problémy, aby nebyli
v psychickém stresu a vše si vyřešili.
Děkuji za rozhovor. 

Bc. Zuzana Mikulášková,
Dluhové poradenství Samaritán

Oslavili jsme 25 let trvání Charity
J iž od září si připomínáme 25 let Charity sv. Anežky. Vrcholem

oslav byla slavnostní mše svatá u příležitosti svátku sv. Anež-
ky v pondělí 14. listopadu spojená s požehnáním novým pracov-
níkům.
Děkujeme, že jste s námi!

Vaše Charita
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Byl to asi rok práce coby terénního soci-
álního pracovníka pro Samaritán –

služby pro lidi bez domova, kdy jsem si
řekl, že bych mohl zkusit vzít s sebou do
práce na pochůzky mého psa. Už v průbě-
hu roku, když došlo na otázku klientů: „A
co je u vás nového?“, jsem občas zmínil
něco i s mým psem, a tak se postupně
přidaly otázky: „A jak se má váš pes?“
a „Kdy ho přivedete ukázat?“ Tak jsem ho
tedy přivedl a myslím, že to na všechny
klienty, u kterých jsem věděl, že k nim se
svým psem můžu přijít, velmi zapůsobilo.

Zaujalo je už jenom to, že jsem jim
ukázal, že stejně jako oni mám vztah ke
psům, taky si mohli tohoto ne zcela běžné-
ho a většího psa pohladit. Většina klientů,
kteří si psa nemůžou dovolit nebo nemají
ho kde mít, by chtěli nějakého společníka,
který s nimi bude procházet jejich těžkým
životem a nebude je odsuzovat za způsob,
jakým jejich život žijí.

Troufám si říct, že pes se určitě dá
využít jako dobrý komunikační prostředek
a taky pomáhá při navazování kontaktů

s potenciálními klienty, kdy mě sami osloví
skrze tento „prostředek“. Postupně se dá
dojít k tomu, kdo jsem a co jim mohu jako
sociální pracovník kromě dovolení pohla-
zení psa nabídnout. 

Mgr. Jakub Vítek,
terénní program Samaritán

Psí okénko od teréňáka Jakuba

T říkrálové koledování se stává již tradicí
a největší dobrovolnickou akcí v naší

republice. Hlavním cílem sbírky je předání
radostné zvěsti o Bohu všem lidem, které
koledníci navštíví. Koledníci jsou vyslanci
Boží lásky k lidem, umožňují mnoha dár-
cům podílet se na pomoci trpícím bližním.

Charita sv. Anežky v Otrokovicích se
na vás obrací s prosbou o pomoc při Třík-
rálové sbírce 2017, která se bude konat
v sobotu 7.1.2017 od 10 do 15 hodin.

Také vy máte možnost podílet se na
charitativním díle. Tříkrálovou skupinku
tvoří dospělá osoba a 3 králové, nejlépe
z řad dětí. Pojďte s námi přinášet radost-
nou zvěst!

Požehnání koledníkům bude v pátek
6.1.2017 při dětské mši svaté v 18 hodin
v kostele sv. Vojtěcha.

Sraz koledníků bude v sobotu 7.1.2017
v 9.30 hod. v suterénu kostela.

Pokud se chcete také zapojit do sbírky
jako noví koledníci, můžete kontaktovat
Magdu Honzíkovou na emailové adrese:
pamaho@seznam.cz. 

Za Charitu sv. Anežky Magda Honzíková

Pomůžete nám při Tříkrálové sbírce 2017?
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Díky, díky vánoční
Čas utíká jako voda a Vánoce nám už klepají na dveře. Pro mnohé tyto svátky zname-
nají dárky a talíře plné maminčiných dobrot. V té chvíli ale zapomínáme na pravý vý-
znam Vánoc. Je to přece doba, kdy si připomínáme narození Ježíše Krista. V tom vel-
kém předvánočním shonu bychom se měli pozastavit a snažit se připravit a otevřít svá
srdce malému Ježíškovi především dobrými skutky a modlitbami.

Díky ti, Bože, pějem vřele, díky za radost, Vánoc květ,
díky, žes poslal Spasitele, na nějž čekal svět.
Díky též tobě, Boží Matko, díky žes vzala kříž i čest,
díky, že neseš Jezulátko, jež nám spásou jest.
Díky, betlémská chudá stáji, díky vám, tvrdé …… (viz tajenka),
díky, andělé tam zpívají, kde spí maličký

1. Vánoční rostlina, která má dle tradic nosit štěstí, se jmenuje …...
2. Mezi nejoblíbenější cukroví, zdobené cukrovou polevou, jsou ……..
3. Ve chlévě byla i se Svatou rodinou dvě zvířátka. Byl tam vůl a ....
4. Večer před 6. prosincem chodí obdarovávat děti drobnostmi …….
5. Mezi prvními, kdo se přišli poklonit malému Ježíškovi, byli …….
6. V zimě se z nebe snášejí sněhové ……
7. V ten večer, kdy se narodil Ježíšek, tak se na nebi objevila ……
8. Na Vánoce zpíváme ……
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Osmisměrka pro děti
Dneska jsme v evangeliu slyšeli příběh, jak se Josefovi zjevil anděl a přemluvil jej, aby

si vzal Marii i s miminkem, které čekala. Kdo dobře poslouchal, ví, že Josef se chtěl
s Marií rozejít právě kvůli miminku, které Marie nosila pod srdíčkem. Anděl však Josefa
přesvědčil, že miminko je od Pána
Boha a nemusí mít strach.

Víš, jak bychom se tímto příbě-
hem mohli inspirovat v našem živo-
tě? Co kdybychom se taky nechali
andělem přemluvit. Takovým andě-
lem může být maminka, může jím
být i kamarád nebo třeba paní učitel-
ka ve škole. Zkrátka kdokoli v našem
okolí. A k čemu bychom se mohli
nechat přemluvit? Co takhle k úklidu
svých věcí bez reptání, k domácím
úkolům, které nejsou tak lákavé.
Nebo k pomoci druhým s čímkoli
budou potřebovat. Zkrátka, důvěřuj-
me našim andělům, oni to s námi ...
(dokončení najdeš v tajence).

ASTMA, BATERIE, DATLE,  DOBRO, DOPRAVA, ESTER, HERNA, HÝBAT, IDEÁL, KAPLE,
KNIHA, LETĚT, MĚKKÝ, OLTÁŘ, PILULKA, POPELEC, POTOK, SEKTA,  SESTOUPIT,
SPRÁVNÝ, STARÝ, STROP, ŠTÍHLÝ, TAPETA, TRÁVA, UROSTLÝ, USPĚT

Najdeš 10 rozdílů mezi stromečky?


