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Potřebovat málo a žít hodně
V polovině července to bude dvacet let, co jsme se

v noci vraceli autem z dovolené, a když jsme po prů-
jezdu městem zabočili na nadjezd, místo světel Baťova, jeho
ulic a budov jsme uviděli jen neprostupné černo. Celou čtvrť
zaplavila velká voda a tisíce lidí vyhnala z jejich domovů.

Příčinou povodně byly jistě vytrvalé deště, ale za roz-
sah škod mohlo také nezodpovědné chování lidí. V našem
kraji to byla především nadměrná těžba štěrku, zanedba-
ná údržba protipovodňových opatření a zastavění záplavo-
vých oblastí.

Změny v životním prostředí i v postojích lidí k využívá-
ní přírody začínají být tak vážné, že papež František
v roce 2015 považoval za nutné k nim zaujmout stanovis-
ko ve své encyklice Laudato si. Píše v ní například, že
„nynější neudržitelný životní styl může vyústit pouze do
katastrof, jak se v různých regionech již skutečně periodic-
ky děje.“ Jako by psal o povodni, která zasáhla naše město.

Encyklika dále uvádí, že „biblické texty nás vybízejí
obdělávat a střežit zahradu světa.“ U nás v Otrokovicích
se výzva obdělávat půdu či les může zdát nemístná, ale
určitě všichni můžeme toto bohatství aspoň střežit. Co to
znamená, vysvětluje papež takto: „Střežit znamená chrá-
nit, opatrovat, hájit, zachovávat, bdít.“

Papež v encyklice poukazuje na mnohé celosvětové
problémy a navrhuje jejich řešení, ale současně upozorňu-
je, co může udělat jednotlivec – třeba já, nepatrný otroko-
vický farník. Navrhuje například žít ve střídmosti a se
schopností těšit se málem. „Je možné potřebovat málo
a žít hodně, zejména jsme-li schopni dávat prostor jiným
potěšením a nacházet uspokojení v bratrských setkáních,
ve službě, zužitkováním vlastních charismat, v hudbě
a umění, v kontaktu s přírodou, v modlitbě.“

Začíná léto. Mnozí z nás budou putovat krajinou pěšky,
na kole, v lodi nebo autem. Uvědomujme si přitom, že tato
země nám nebyla dána, že jsme zde jen návštěvníky, že ji
máme chránit a střežit, a jak uvádí další myšlenka encykli-
ky, chovat se tak, abychom dobra země mohli využívat
nejen my, ale i následující generace. Dokážeme to? 

Pavel Ludvík
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První svaté přijímání dětí
V neděli 21. května 2017 proběhlo

v naší farnosti první svaté přijímání
dětí. Na tuto velkou slávu se děti i s rodiči
připravovali celý rok.

První svaté přijímání je jistě pro každé-
ho velmi důležitá událost v životě. Děti i se
svými nejbližšími přistupují ke svátosti
smíření, aby očistily svá srdce, do kterých
chtějí přijmout Pána Ježíše. Proto také
děti oblékají krásné bílé šaty jako symbol
čistoty, v kostele je plno květin, vše je
slavnostní…

A my na kůru jsme mohli k této slav-
nosti, jak se říká, přispět svou troškou do
mlýna. Už poněkolikáté na mě připadla
organizace této kytarové mše. Jak vypadá
taková příprava?

Tak jako na jakoukoliv kytarovou mši je
potřeba se dopředu seznámit s texty, které
při mši svaté zazní, je potřeba si zjistit
u otce Josefa, jaký bude průběh, kolik bu-
de dětí a jak se jmenují, kdy má která pís-
nička zaznít apod. Je potřeba zajistit muzi-
kanty, zvukaře, oslovit zpěváky. Písniček
je sice potřeba nachystat více, ale většinou
jsou to jednodušší dětské písničky. Také
máme snahu zapojit do zpěvu více ty mla-

dší zpěvačky, aby zazněly dětské hlásky.
A pak nastává den „D“. Sraz v 9 hodin

na kůru, všem jsou rozdány lístky se se-
znamem písní s poznámkami, kde bude
předehra, kde bude sólo apod. Při takové
zkoušce je někdy těžké udržet pozornost
všech, ale všem je jasné, že při mši svaté
bude potřeba se opravdu pekelně soustře-
dit na to, co se dole děje.

Obzvláště u písničky, kterou by možná
někteří přítomní nejraději vypustili, protože
se pro každé dítě zpívá zvlášť, takže je to
trochu zdlouhavé.

„Xxx, dobře, že jsi s námi, teď jen pro
Tebe zpíváme, máš svoje místo mezi ná-
mi, Tvoje jméno voláme.“

Při letošním přijímání jsme tuhle píseň
zpívali 20x. Nikdy dopředu nevíme,
v jakém pořadí děti půjdou, takže musíme
pozorně naslouchat, které jméno zazní,
abychom správně zazpívali oslovení. Zde
je také důležité si zjistit, jak dětem doma
říkají, abychom třeba někoho neoslovili
tak, jak to nemá rád.

Myslím si, že je tato písnička pro děti
moc důležitá. Děti ji mají rády a netrpělivě
čekají, až zazní jejich jméno. V tu chvíli si
možná více uvědomují, že Pán Ježíš i je
zná jménem, a že každý z nich je důležitý
a má své místo v naší farní rodině.

Když se tak podívám do řad zpěváků a
hudebníků, mnohým z nich jsme docela
nedávno právě tuto píseň také zpívali při
jejich prvním svatém přijímání a jsem moc
ráda, že oni své místo mezi námi našli.
A tak moc přeji všem dětem z letoška, aby
se to podařilo i jim. Samozřejmě to nezále-
ží jen na nich, ale také na každém z nás,
jak my sami budeme otevření pro jejich
přijetí.

Ráda bych na závěr ještě jednou podě-
kovala všem zpěvačkám a hudebníkům za
společné muzicírování, za to, že jsme spo-
lu mohli vytvořit takové malé společenství,
které mohlo svým způsobem a svými mož-
nostmi přispět při této příležitosti k Boží
oslavě. 

Marta Rafajová
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Milý otče Josefe,
vystupujem z houfu, z řádku,
vezmeme to popořádku:
Vpřed se žene kopec díků
od nás, malých katolíků.

Jó, my třeťáci, slušná banda,
zkrotit nás, to není sranda!
A stihnout v tuto neděli
udělat z nás anděly?

Toť perná práce celý rok –
stálo Vás to potu tok!
Pán Bůh je však prozíravý!
By zachoval Vám rozum zdravý,

Vám přidal další končetiny!
On to není nikdo jiný,
než-li pravé ruky:
Magda, Lenka, Marta,
prima tvůrčí patra.

Teď už víme, co je důležité:
mít k dílu ruce, nohy hbité,

otevřené oči obě,
pro každého, v každé době.

Že otevřít jdou taky uši,
někteří jen stěží tuší.
Ale hlavně srdíčko!
Ne na škvíru a maličko,
ale dokořán a do průvanu,
nééé, z toho rýmu nedostanu;

Toť pozvání pro Ježíše –
přijde rád, ač v chlebě, tiše.
Můžeme si jenom přát,
by hostem v nás byl napořád!

Tak opakujem znovu, zas:
dík za přípravu, za Váš čas.
Zaslouží si celý tým,
zasypat Vás do květin!

Otče Josefe,
teď zrekreujte duši, tělo,
čerstvý vzduch, jó, to by chtělo!
Vyrazíte v Dolomity?
Zde – podpora horské aktivity.

Poděkování dětí otci Josefovi
Po slavnosti děti předaly otci Josefovi dárek a poděkovaly mu následující básničkou:
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V našem městě opět proběhla Noc kos-
telů. Zpřístupnili jsme oba otrokovické

kostely i kvítkovickou kapli sv. Anny a cel-
kem je navštívilo kolem 600 lidí, což je tro-
chu víc, než jsme čekali. Mohlo by se zdát,
že akce byla úspěšná, ale současně se
stále ptáte, zda je nutno ji pořádat znovu
a znovu, když její příprava si vyžaduje tolik
práce.

Všechno, co za něco stojí, si vždy žádá
velké množství práce, takové věci nikdy
nejdou snadno. Každý, kdo si to někdy
zkusil, ví, o čem píšu. Množství vynalože-
né práce bych proto nebral jako základní
měřítko.

Jedna žena mi v rozhovoru řekla:
„Kdyby se po takové akci ‚chytli‘ 2–3 lidé,
tak je to důvod Noc kostelů pořádat.“

„Skalní“ farníci a pravidelní návštěvníci
bohoslužeb možná ani nevědí, že ve far-
nosti jsou lidé, kteří sice do kostela často
nebo pravidelně nechodí, ale cítí potřebu
farnosti pomoct. A Noc kostelů jim k tomu
dává příležitost. Přijít k ambonu a přečíst
čtení si žádá nějaké dovednosti a kus od-
vahy, někdo jí třeba tolik nemá, ale dokáže
si Noc kostelů poctivě „odstát“ v rohu jako
pořadatel.

Je třeba vidět i to, že se při podobných
akcích objevují také noví lidé schopni něja-

kou drobnost samostatně vymyslet a reali-
zovat.

Celá akce dává jejím organizátorům
a pořadatelům možnost se něčemu nové-
mu naučit. A to mohou zúročit při jiných
příležitostech. Víte, kolik pomůcek a postu-
pů vyzkoušených při Noci kostelů jsme po-
užili při dalších farních akcích?

Při společné pořadatelské činnosti se
také farníci lépe poznávají. Právě letos
jsem viděl krásné příklady, jak se někteří
pořadatelé při společném dohledu na pro-
gram blíže seznámili a zjistili, že duchovně
spolu skutečně ladí...

Někteří pořadatelé a průvodci dokázali
v rozhovorech návštěvníky přivést k myš-
lenkám o smyslu života, o víře v Boha,
a jak jsem slyšel, byli tací, kteří při tom
opravdu „změkli“. Kdy jindy a kde se tako-
vé věci podaří?

Osobně se ujímám organizování Noci
kostelů také proto, že je to večer, o kterém
se často a ve velkém zmiňují noviny a in-
ternet, a téměř vždy kladně. Církev tím zís-
kává dobré jméno a zlepšuje si tím pověst,
kterou má trochu pošramocenou.

Znáte nějakou jinou církevní akci,
o které se referuje v tak pozitivních souvis-
lostech? Negativní stanoviska k Noci kos-
telů jsem v minulosti četl jen tehdy, když

někde nedodrželi program. Pro-
to se snažím, abychom naši
programovou nabídku (kterou
musíme odevzdat již v březnu)
vždy přesně naplnili. Případná
nespokojenost návštěvníků by
nestála za to.
Myslím také, že by bylo škoda
Noc kostelů nepořádat, když je
naplněna takovou spoustou pří-
jemných drobných setkání a pří-
hod, v kterých je humor, jindy
smutek, v nichž se promítá du-
chovno i materiálno. Člověka to
zkrátka osvěží. To můžete po-
soudit sami v následující sbírce
postřehů. 

Pavel Ludvík

O Noc kostelů byl u nás zájem
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Pestré zážitky pořadatelů a průvodců
 Dělala jsem průvodkyni dvěma mladým
borcům. Přišli, ani nevěděli proč, prostě šli
kolem, viděli, že se v kostele něco děje,
tak si řekli, pojďme se tam podívat. Bylo
vidět, že se v kostele moc necítí, byli ne-
klidní, nervózní, jeden měl možná i připito.
Byli samé vole, vole, ale jinak byli slušní,
omlouvali se, když jim to v kostele uklouz-
lo. Prováděla jsem je kostelem, jeden tvr-
dil, že sám si je sobě Bohem, že přece ví,
že se nemá krást a zabíjet. Jeden z nich
nebyl pokřtěný, ale druhý ano. Svěřil se
mi, že je nezaměstnaný a že v nejbližší do-
bě čeká na soudní řízení. Pod ambonem si
vzal na kartičce citát z Bible, přečetl si ho a
na rozdíl od svého kamaráda si ho nechal.
V kapli, když si oba zapalovali svíčku, tak
bylo vidět, jak ho myšlenka na soud tíží.
Oba to hodně táhlo na věž, ale už pohled
z kůru dolů na oltář a celý kostel je uchvá-
til: „Ty v..., to je hustý,“ pravil jeden. Za-
vedla jsem je i do suterénu, obstarala jsem
jim nějaký chlebíček, jeden si dal kávu a
bylo vidět, jak nad něčím přemýšlí. Říkala
jsem: „Budu se za vás modlit, aby vám ten
soud dobře dopadl, ale musíte i vy, aby
vás to někam posunulo, třeba vlastními
slovy to poslat nahoru.“ Odpověděl mi:
„Právě s tím úmyslem jsem tu svíčku zapa-
loval.“ Domluvili jsme se, že až bude mít
po soudu, že vhodí do schránky na faře
zprávu, jak to dopadlo.
 Jsem ráda, že jsem měla službu v kos-
tele s mladým mužem Václavem u svíček.
Vždy, když se u nás zastavil někdo, kdo
svým postojem a jednáním potřeboval
modlitbu, tak mě vyzval a modlili jsme se
za něj. Takových křesťanů se najde málo.
 Setkali jsme se s jednou ženou.
V rozhovoru si začala stěžovat na celý
svět, zlo jsem z ní úplně cítila. Navrhla
jsem, že se za ni pomodlíme. Žena se za-
razila a odstoupila bokem, ale viděla jsem,
jak měkne, a když jsme se domodlili, zača-
la mluvit úplně jinak.
 Provázela jsem jednu mladou ženu,
v kostele prý byla naposled asi před 20 le-
ty. Nejdelší čas jsme strávily u zpovědnice,
ta ji velice zajímala a ptala se, jak to probí-

há. Říkám, no, máme nějaké Desatero,
kterým se řídíme. Přerušila mě, ano, slyše-
la jsem o tom. Když jdeme do zpovědnice,
je důvod zamyslet se nad životem, zda to,
co děláme, je v pořádku. A podle Desatera
vyznáváme své hříchy. Zpověď je očištění
od hříchů, usmíření s Bohem, taková du-
chovní sprcha. Snad to pochopila....  Potě-
šilo mě, když jsem ji potom viděla, že ještě
dlouho seděla v kostele.
 Věž lidi pořád přitahuje. Hned na začát-
ku večera přišel starší pár, hlavně pán
chtěl na věž, ale bylo zjevně vidět, že neví,
jestli to zvládne. Vedl jsem ho na kůr,
a když jsme stoupali po schodech, pravil:
„No, nohy cítím už teď.“
 Na věž vystoupal muž a říká, bydlím
naproti, počkejte, musím zavolat synovi
domů, jestli mě vidí. A potom mu ještě dá-
val mobilem světelné signály, aby měl jis-
totu, že je to on.
 Jedna starší návštěvnice byla velice
spokojená, že dokázala vylézt na věž far-
ního kostela. Bydlí nedaleko a na věži prý
ještě nikdy nebyla. Moc se jí to líbilo.
 Přišel pán ke kostelu a nabízeli jsme
mu výstup na věž. Pochyboval, jestli to má
smysl: „Máte tam žaluzie, tam nebude nic
vidět.“ Řekl jsem mu, že může na lávku
nad kostelem, která je prosklená a z ní je
toho vidět dost.
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 Muž šel po ulici od kostela s vnučkou,
která zpívala při zahájení Noci kostelů ve
sboru malých děvčat. Říkám jí: „A bylas
pod kostelem na svačinu? Měli jste to tam
připraveno.“ Děvče zavrtělo hlavou, že ne,
a muž mávl rukou, na co že svačina. Jeho
vnučka se ale zastavila a vyhrklo z ní:
„Dědo, já ale mám hlad.“
 Názor návštěvníka farního kostela: Váš
kostel se mi líbí, je čistý, harmonický, není
přeplácaný zbytečnostmi. Připomíná mi
kostely ve Skandinávii, kde jsem nějakou
dobu žil. Svět vně kostela je dnes hektický,
barevný, plný reklam a lidé hledají opak.
Dříve lidé tu pestrost doma neměli, tak ji
hledali v kostele. Dnes ji naopak mají všu-
de kolem sebe a tak v kostele uvítají střízli-
vost a uklidňující harmonii.
 Návštěvnice ve starém kostele: Váš
nový kostel je moc moderní a nic mi neří-
ká. Tento kostel je mnohem lepší, je to
prostě kostel, tak jak se stavěly dříve,
a připomíná mně Hostýn, kam často cho-
díme.
 Mezi návštěvníky byl i pán ze Zlína,
evangelík. Uchvátilo ho „akvárko“, že malé
děti neruší bohoslužbu. Nevěřícně se ptal:
„Vy jste na ně už při stavbě kostela mysle-
li?“ Velice oceňoval, jak máme sochy pro-
pojené s činností farnosti. Když jsme se
zastavili u sochy sv. Jana Pavla II., tak
řekl, že si všiml základního kamene
u vchodu, který tento papež světil.

 Někteří návštěvníci byli hodně poučení,
hodně toho znali a také nás zkoušeli. Pa-
daly dotazy typu: Byl otrokovický farní kos-
tel postavený na Moravě jako první po pře-
vratu? Byl sv. Vojtěch první svatořečený
Čech? Z jakého materiálu se odlévá zvon?
Podobné otázky nás nutí hledat odpovědi
a znát stále více.
 Prováděla jsem letos pár mladých lidí.
Potěšilo mě, že bydlí v Otrokovicích teprve
3 měsíce a našli si cestu do našeho koste-
la. Byli oba velice milí, poptali se, co je za-
jímalo, podívali se i do zpovědnice...
 Starší manželé s dcerou si prohlídku
vyloženě užívali. Moc se jim líbily naše so-
chy svatých, u každé postáli, paní si je po-
hladila, působily na ni, podle jejích slov,
uklidňujícím, láskyplným dojmem. Překva-
pilo je, že je v oltáři schránka s ostatky
světců. Jejich dcera mě zaskočila otázkou,
proč má černoušek pokladnička na krku
řetízek. Na závěr jsme si popovídali i v su-
terénu, paní se mi svěřila se svým neleh-
kým životem.
 Cítila jsem se letos při provádění obo-
hacena. Na začátku jsem pořád čekala,
abych mohla někomu nabídnout svoji služ-
bu, no a dočkala jsem se. Teď bude potře-
ba našich společných modliteb, aby se ale-
spoň někteří z návštěvníků vrátili. 
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V rámci programu Noci kostelů
v Otrokovicích proběhlo i pásmo textů

z knihy katolické teoložky Kateřiny La-
chmanové „Karikatury Boha“. V kostele sv.
Michaela se četby ujali manželé Janíkovi a
Pavel Čech, hudební doprovod obstaral
Petr Blahuš, promítané karikatury nakresli-
la Iva Ševčíková.

Autorka ukazuje, jak lidé podléhají
představám, které se skutečným Bohem
mají pramálo společného. Tyto mylné
představy vznikají zřejmě proto, že lidé
potřebují Boha zlidštit. Boha nikdo neviděl,
ale pověděl nám o něm Ježíš, který řekl:
„Kdo poznal mne, poznal i Otce“. Nemusí-
me si tedy vytvářet představy o Bohu, ale
máme se důkladně seznámit s Ježíšovým
slovem, kde nám všechno sdělil. Chtěli
bychom vás proto s podstatou některých
karikatur seznámit, abyste se mohli mylné-
ho chápání Boha vyvarovat.

Rozšířená představa chápe Boha jako
stařečka s bílým vousem, který na nás
shlíží z obláčku. Je mrzutý, protože většina
lidí ho vůbec nechce poslouchat, nechtějí
mu už ani chodit do kostela. To jsou staro-
milské představy, které tkví až někde v 18.
století, že křesťanský Bůh odmítá jakýkoli
pokrok.

Podle jiné představy je Bůh vodičem
loutek, který ze zákulisí všechno nepo-
zorovaně řídí. Člověk má vědět, co se po
něm chce, a to také má přesně a bez řečí
dělat. Jeho vlastní myšlení a cítění jsou
nežádoucí. Tato karikatura vzniká tam, kde
byla v rodině autoritativní výchova. Některé
dítě takovou autoritu odmítne. Jiné dítě se
poddá a výsledkem je pak pasivita a skry-
tý, potlačený hněv, pasivní agrese – i vůči
Bohu.

Bůh policajt je „ strážcem pořádku“ –
hlídá nás, zda neděláme přestupky, a po-
kud ano, tak je eviduje a trestá. I tato kari-
katura vzniká v rodinách, kde panovala
autoritativní výchova. V chování dětí se
komentovalo hlavně to negativní, dobré
chování se považovalo za samozřejmost.

Bůh zaměřený na výkon se soustředí
na naše výkony. Bůh výkonu není nikdy

s člověkem spokojený, a tak ani člověk
nemůže být spokojený sám se sebou.
V člověku vzrůstá pocit, že Bůh z něj ždí-
má poslední síly. Touto představou často
trpí nejstarší sourozenci, kteří příliš záhy
museli přebírat zodpovědnost, anebo ti,
kdo se snažili pozornost získat soutěžením
s úspěšnějším sourozencem nebo s rodi-
čem.

Bůh „záchranář“ je hodný a milosrd-
ný, ale zredukovaný na funkci ochrany
člověka před zlým. Boha můžeme prosit o
pomoc v nouzi, ale problém nastává, jestli-
že Boha voláme jen tehdy, když jsme
v tísni, ale jinak nás vůbec nezajímá.

Podstatným důvodem pro nepřijetí Bo-
ha pak je, že jak lidé hledající či nevěřící –
nepoznali skutečného Boha, ale byla jim
předložena jen některá z jeho karikatur.
Proto tolik našich současníků skutečného
Boha nenachází, nebo ho dokonce odmítá.
Je pozoruhodné, že mnoho nevěřících tak
vlastně neodmítá Boha, ale některou
z jeho karikatur!

Bůh je především láska, miluje všechny
lidi bez rozdílu, nechce po nás nic víc, než
abychom ho také milovali a důvěřovali mu.
Nikdy po nás nebude chtít něco, co je nad
naše síly. Odpouští nám naše poklesky, ať
se ke křesťanství hlásíme, nebo vyšší smy-
sl života teprve hledáme, nebo jsme do-
konce (snad zatím) i bez křesťanské víry.
Musíme usilovat o živé spojení s naším
Bohem, který rozumí dnešní době i člově-
ku víc, než dnešní člověk rozumí sám so-
bě. Boha není třeba se bát – Boha máme
s láskou respektovat. A také mu máme
důvěřovat.

Celé pásmo si v šeru starého kostela
vyslechlo asi 30 lidí. Nebylo jen suchým
předčítáním z knihy: kytarové vsuvky
a promítané karikatury Boha přispěly
k větší pestrosti celého programu. Někteří
účastníci se o něm vyjadřovali velice po-
chvalně, někteří farníci naopak litovali, že
ho nemohli zhlédnout také. Je proto mož-
né, že budeme mít možnost si ho vyslech-
nout ještě při nějaké jiné farní akci. 

Albert Černý

Pořad Karikatury Boha na Noci kostelů



8

V letošním roce si připomínáme stoleté
výročí zjevení v portugalské Fatimě,

v němž Panna Maria varovala před zlem
a válkou, neboť v té době se svět ubíral
špatným směrem. A totéž můžeme říci i
o dnešním světě. Její poselství je stále
aktuální. Je na místě se ptát: Co po nás
Pán chce v této době? Co můžeme dělat
jakožto obyčejní lidé, zdánlivě bezvýznam-
ní, bez možnosti ovlivňovat dění kolem
sebe? Bůh však není odkázán na mocné
tohoto světa, vždyť právě projevuje svou
moc tam, kde jsou v očích tohoto světa
bezmocní a nepatrní.

Záleží jen na každém z nás, jak se
necháme vést Duchem svatým. Pokud
chceme, aby se svět změnil, musí každý
změnit svůj vztah k Bohu a k lidem. Otví-
rejme své srdce Bohu i lidem, i když to
někdy bolí. Udělat si místo pro Boha, místo
v našem srdci a dát ho na první místo,
které mu patří, to je to nejdůležitější. Po-
kud Bůh není na prvním místě, pak již je
zcela jedno, na kterém místě je. Bůh je
přece naděje pro nás, záleží na rozhodnutí
každého z nás, čemu a komu dáme před-
nost a jaké místo má Pán v našem životě,
v našem srdci. Pak Bůh může konat a na-
pravit vztahy mezi lidmi i národy.

Povzbuzení na cestě s Pánem může-
me dostat na různých duchovních setká-
ních, jako je např. národní konference
Modliteb matek, která se bude konat 20.
– 22. října 2017 v Brně s řeholní sestrou
Veronikou Barátovou. Letošní téma hnutí
MM je „Místo pro Boha“ a verš Písma sva-
tého ze žalmu 55, 23 – „Na Hospodina
slož svoji starost, postará se o tebe…“.
Opět se připojíme v naší farnosti k triduu
Modliteb matek poslední víkend
v červnu 23. – 25. 2017 a pak v září
k matkám celého světa, které se modlí ve
více než 120 zemích a svou modlitbou
doprovázejí své děti na jejich životní cestě.
Neboť zvláště starší děti nepotřebují naše
rady, a už vůbec ne výčitky, ale naše mod-
litby. Modlitby, svobodu a lásku. Vždyť
modlitba je cesta, kterou vyjadřujeme svou

lásku.
Buďme věrní a vytrvalí. Jsme na cestě

k Bohu, každý den jsme Mu o 24 hodin
blíže. Uvědomujme si, že žijeme v čase
milosti, a nepromarněme tento čas. Ke
Hnutí modliteb matek se už také přidaly
matky v Austrálii, Brazílii a dokonce také
innuitské Eskymačky, které se modlí i za
naše děti. Radost z víry, duchovní růst a
odevzdání se Bohu můžeme také prožít na
Katolické charismatické konferenci
v Brně 5. – 9. července 2017, kde můžeme
vidět na tisícovku dětí, které mají svůj pro-

gram a jimž se věnuje křesťanská mládež
a kněz na dětských mších, zatímco rodiče
se věnují přednáškám na duchovní téma.
Hostem letošní konference je vynikající
francouzský kněz P. Daniel Ange, P. Voj-
těch Kodet a další.

Nastává čas dovolených, prázdnin,
poznávejme Boha Stvořitele i v kráse pří-
rody, v lidech, které nám Bůh posílá do
cesty, a nezapomínejme ani na modlitbu,
přece víme, že každá bude vyslyšena. Je
také dobře, že máme jistotu, že pokud Bůh
nevyslyší naše prosby podle našich před-
stav, že každé naše byť i malé utrpení
a oběť použije Bůh k proměně světa.
A bolest, chudoba či špatné zdraví vytváří
podmínky pro duchovní růst a to je důvod
k radosti, když se nám zrovna něco nepo-
daří. Boží myšlení není naše myšlení, jak
praví Písmo svaté.

Ze srdce přeji všem krásný čas volných
dnů, odpočinek a načerpání nových sil,
nezapomeňme na Pána a při našich toul-
kách přírodou si připomínejme verš žalmu
19, 2 – „Nebesa vypravují o Boží slávě,
obloha hovoří o díle jeho rukou“, mějme na
paměti též verš žalmu 46, 1 –„ Bůh je naše
útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy
osvědčená, proto se bát nebudeme….“

Hezké prázdniny a požehnané letní
dny plné dobra, radosti a pokoje! 

Dát Boha na první místo je důležité

Co můžeme dělat jakožto obyčej-
ní lidé, zdánlivě bezvýznamní?
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Z promluvy svátku Seslání Ducha svatého
Událost seslání Ducha svatého názorně

ukazuje, jak velký rozdíl je něco
o Duchu svatém vědět anebo ho skutečně
nechat ve svém životě působit. Teprve,
když Ježíšovi učedníci byli naplněni Du-
chem svatým, tak se začaly dít věci. Tím
se v nich zrodilo velké odhodlání a touha
všem povědět o Ježíšovi všechno, čeho
byli svědky, že je nic nemohlo zadržet.
Najednou se nebáli vtrhnout do ulic
Jeruzaléma jako vichřice a hned první den
jim uvěřilo a nechalo se pokřtít tři tisíce lidí.

Jedině díky moci Ducha svatého byli
schopni začít plnit poslání církve. Na tom
má mít ovšem svůj podíl každý křesťan, a
proto i naplnění Duchem svatým je
k dispozici pro každého. Tuto moc má věří-
cím zprostředkovat především svátost
biřmování. Jenže samotné udělení biřmo-
vání nemusí nic vyřešit, pokud člověk ne-
má potřebnou víru, opravdovou touhu po
životě s Bohem a určité předpoklady du-
chovního života.

Na druhou stranu je docela škoda,
když člověk, který už ví, že chce žít
s Bohem jako křesťan, řekne, že na biřmo-
vání se ještě necítí nebo není zralý. Kdyby
Ježíš musel se sesláním Ducha svatého
čekat, až budou apoštolové duchovně zralí,
to by se načekal. Kdy my můžeme říct, že
z nás už jsou zralí křesťané, kteří už nemají
co vylepšit, abychom mohli dostat biřmová-
ní. Jedině na smrtelné posteli už není co
vylepšit, tam by se dalo říct, že už jsme zralí.

Jenže Bůh nám posílá svého Ducha
právě proto, že jsme slabí, nezralí a nedo-
konalí. Právě s vědomím, jak moc tuto
pomoc Boží potřebujeme, pak taky může-
me biřmování s užitkem přijmout. Proto je
škoda, když si člověk jako křesťan chce
vystačit bez biřmování a bez Ducha svaté-
ho. Je to škoda pro něj osobně i pro celé
společenství věřících.

Jak se působení Ducha svatého může
zajímavě projevit, s tím mám v letošním
roce také jednu velice milou zkušenost.
Koncem února jsme měli pro vedoucí mod-
litebních společenství na Hostýně setkání

zaměřené právě na prorockou službu. Pro-
gram připravil a vedl tým ze Slovenska,
který se tím víc zabývá. Každý si mohl
vybrat někoho z týmu, aby se za nás mod-
lil, a při tom nám prorokoval, jak nás Bůh
vidí nebo co nám chce říct. Přitom jsme si
to nahrávali na mobil, abychom to nezapo-
mněli a mohli se k tomu vracet.

Než vám řeknu, co mi prorokoval Pavol
Strežo, který vše vedl, měl bych říct něco
o tom, jak rád trávím volný čas. Abych měl
nějaký pohyb, jezdím na kole, a jakmile se
aspoň trochu oteplí, tak jedu někam, kde si
mohu zaplavat. Když potom míjím zmrzli-
nový stánek, řeším dilema: dám, nebo
nedám si zmrzlinu? Nepotřebuji utrácet za
zmrzlinu, když už si ji dám, tak pouze je-
den kopeček.

Teď vám mohu přesně citovat, co mi
při té modlitbě za mne Pavol řekl, protože
to mám nahrané a přepsané. On nejdřív
mluvil o tom, jak mě Bůh vidí jako kněze
a co mi k tomu říká. V tomto ohledu ten
člověk pochopitelně může být ovlivněný
tím, co o mně ví, že jsem kněz. Může si
věci sám domýšlet. Jenže to moje dilema
s užíváním sluníčka a zmrzliny jsem nikdy
s nikým neřešil. O tom nemohl nic vědět.
On mi ale prorokoval:

Vidím obraz, jak je léto, sluníčko a ty
jen tak lížeš zmrzlinu a užíváš si, že svět
kolem tebe je krásný, jak ho Bůh stvořil.
Bůh ti říká a doporučuje odechnout si. Vy-
chutnej si nádheru stvoření, které jsem ti
dal. Já i pro tebe jsem připravil potěšení a
místo, kde si můžeš oddechnout. Také
svým učedníkům Ježíš říkal, pojďte si od-
počinout, když se neměli ani kdy najíst.
Tak i tobě Bůh říká, pojď, odpočiň si a dej
si zmrzlinu. A vidím trojitou zmrzlinu. Bůh ti
chce dopřát a jeho srdce je štědré vůči
tobě.

I takto funguje působení Ducha svaté-
ho. Tak řekněte, jestli to není báječné
a roztomilé. A jestli není škoda, když se
křesťané tomuto působení nebudou dosta-
tečně otevírat. 

O. Josef Zelinka
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Přehled farních zpráv
Z jednání pastorační rady ze dne 22. 5. 2017
 M. Černošková a S. Matějíčková před-
stavily farní radě snahu zorganizovat pra-
videlné katecheze pro nejmenší děti bě-
hem nedělní mše v 10:30. Katecheze by
probíhaly v suterénu kostela a byly by or-
ganizovány tak, aby co nejméně rušily
průběh mše svaté. Po dlouhé diskuzi dospě-
la farní rada k závěru, že této snaze lze dát
prostor. Podrobnosti budou farnosti předsta-
veny, začátek je plánován na polovinu září.
 Pastorační rada diskutovala o rozvíjení
nabídek pro další kontakty s lidmi mimo
církev při kulturních akcích nebo v Klubu
volného času. Jako v řadě dalších oblastí

narážíme na omezené kapacity těch, kdo
jsou ochotni se těmto aktivitám věnovat.
 Mše svatá na zakončení školního roku
bude v pátek 30. června v 17 hod. Pak bu-
de následovat zábavný program na hřišti.
 Mše svatá k oslavě zasvěcení kaple
svaté Anně v Kvítkovicích bude ve středu
26. 7. v 18:30 hod. V neděli 30. 7. v 9
hod. je mše svatá k 118. výročí posvěcení
kaple a odpoledne v 17 hod. bude svá-
tostné požehnání.
 Adorační den naší farnosti bude
v pondělí 7. srpna v kostele sv. Vojtěcha.

Křty, svatby a pohřby v naší
farnosti za poslední období:
Křty: Anna Bartoňová, Kamila Barto-
ňová, Matěj Mikel
Svatby: Josef Sedláček a Eliška Mar-
číková, Karel Staněk a Adéla Jurygáčko-
vá
Poslední rozloučení: Josef Sedláček,
František Macák, Pavla Dudíková, David
Salcburger

Jáhenská a kněžská svěcení v olomoucké arcidiecézi
Jáhenské svěcení přijmou v katedrále

sv. Václava v Olomouci v sobotu 17. 6.
2017 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera pro olomouckou
arcidiecézi:
1. Jan Faltýnek z farnosti Lipník n. Bečvou
2. Jan Svozilek z farnosti Dobromilice
3. Jiří Šůstek z farnosti Luhačovice

Pro Dílo Mariino:
MUDr. Martin Uher, Ph.D. z Prahy

Kněžské svěcení přijme v katedrále sv.
Václava v Olomouci v sobotu 24. 6. 2017
v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera Mgr. Jan Berka
z farnosti Přerov – Předmostí. 

V letošním roce bude v naší farnosti
celkem jedenáct svateb (s těmi dosud

nahlášenými). Takový počet byl u nás na-
posledy před 11 lety. Když jsem si listoval
svatební matrikou, viděl jsem tam přibliž-
ně jednou za rok až za dva svatební pár,
kdy oba byli z Otrokovic a oba současně
patřili do našeho farního společenství.
U těchto párů pak můžeme často pozoro-
vat, že z jejich manželství vyrůstají rodiny,
které se výrazným způsobem zapojují i
s dětmi do života farnosti.

Mezi letošními svatbami se vyskytl po-
zoruhodný jev, že tam jsou hned tři takové
páry, které můžeme znát především
z činnosti turistického oddílu. Nemůžeme
zřejmě z počtu svateb a těchto výjimeč-
ných párů vyvozovat, že dochází k něja-

kému novému trendu, a je to spíš náhoda.
Každopádně to je ale důvod k radosti
a myslím, že jménem celé farnosti mohu
všem současným nebo brzkým novoman-
želům popřát hodně lásky, štěstí a Božího
požehnání. 

O. Josef Zelinka

Zažíváme úrodný svatební rok
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Dny lidí dobré vůle po osmnácté
Ve dnech 4. – 5. července 2017 pro-

běhne na Velehradě již 18. ročník Dnů
lidí dobré vůle, největší oslavy některého
ze státních svátků ČR, a připomínka svát-
ku sv. Cyrila a Metoděje.
 Z programu v úterý 4. července:
Od 10:00 přepisování Bible, odpoledne pro
děti s Michalem Nesvadbou aj.
19:30 – Večer lidí dobré vůle
 Z programu ve středu 5. července:
Mše svaté v bazilice: 6:30, 7:30, 8:30
(novokněží), 10:30 (slavnostní)
Podrobný program najdete na internetu na
http://www.velehrad.eu/.

Doprava na Velehrad
 Vjezd osobních automobilů na Velehrad
bude možný pouze na povolenky, výjimkou
jsou držitelé průkazu ZTP/P.
 Odstavné parkoviště pro osobní automo-
bily bude v provozu od 4. 7. od 12 hodin
do 5. 7. do 17 hodin na silnici I/55 Tovární
ve Starém Městě nebo v Tupesích u hřiště.
 Autobusová kyvadlová doprava bude

zajištěna obousměrně z Uherského Hra-
diště, obousměrně ze Starého Města a
obousměrně ze Zlechova přes Tupesy.
V úterý to bude v čase od 12:00 do 00:30,
ve středu od 06:00 do 18:00 s posledním
odjezdem z Velehradu v 18:00.
 Zastávka kyvadlové dopravy bude u od-
stavných parkovišť a na Velehradě
v prostoru v prostoru autobusové zastávky
Velehrad, rozc. Modrá.
 Ve středu 5. 7. jedou vlaky z Otrokovic
takto: 6:16, 7:44, 8:05, 8:08, 8:14, 9:44

Sbírka na sousoší na Velehradě
Byla vyhlášena veřejná sbírka na sousoší sv.
Cyrila a Metoděje do poutního areálu na
Velehradě. Sbírku lze podpořit zasláním
příspěvku na sbírkové konto nebo vložením
obnosu do zapečetěné pokladničky při
Dnech dobré vůle v kapli Cyrilce na Velehra-
dě. Podrobnosti najdete na http://
www.ado.cz/clanek/na-sbirkovem-konte-
lze-podporit-zhotoveni-novych-soch-pro-
velehrad. 

Papež: Mít se navzájem rádi není samozřejmost
N ásledující příspěvek k tématům, které

se letos na podnět arcibiskupa probí-
rají v pastorační radě, zaslal A. Galatík.
Jde o text z Radia Vatikán.

Na Svatopetrském náměstí se 5. veliko-
noční neděli před polednem sešlo asi 10
tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou pro-
mluvu papeže Františka před mariánskou
modlitbou Regina Caeli. Petrův nástupce
komentoval dnešní evangelium (Jan 14,15
-21) a v závěru řekl:

„Pokud existuje postoj, který nikdy není
snadný a není samozřejmý ani pro křes-
ťanské společenství, pak je to umění mít se
rádi, milovat se podle Pánova příkladu a s
jeho milostí. Rozdílnost, domýšlivost, závist
a rozkol někdy zanechávají stopu i na sličné
tváři církve. Společenství křesťanů by mělo
žít Kristovu lásku, ale právě tam „strká
nos“ ten Zlý a my se někdy necháváme
oklamat. Nejvíce na to doplatí lidé duchov-
ně nejslabší. Kolik se jich – a vy některé

z nich znáte – kolik se jich vzdálilo, protože
necítili, že jsou přijímáni, chápáni a milová-
ni. Kolik se jich vzdálilo například z nějaké
farnosti či komunity kvůli klevetění, žárli-
vostem a závisti, s nimiž se tam setkali.
Ani pro křesťana není umění milovat da-
rem získaným jednou pro vždy. Každý den
je třeba znovu začínat a cvičit, aby láska
k bratřím a sestrám, které potkáváme,
zrála a očišťovala se od oněch omezení či
hříchů, které ji činí částečnou, sobeckou,
sterilní a nevěrnou. Každý den je třeba se
učit umění lásky. Slyšte: denně je třeba se
učit umění lásky, každý den je třeba se
trpělivě učit v Kristově škole, každý den je
třeba odpouštět a hledět na Ježíše za po-
moci onoho „Obhájce“ a „Utěšitele“, kterého
nám Ježíš poslal a kterým je Duch svatý.

Panna Maria, dokonalá učednice svého
Syna a Pána ať nám pomáhá být vždycky
poddajní Parakletovi, Duchu pravdy, aby-
chom se denně učili milovat se, jako nás
miloval Ježíš.“ 
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V neděli 30. 4. jsme v ohláškách mohli
zaslechnout, že za týden (ze 7. na 8.

5.) proběhne Noční pouť z Jižních Svahů
na Hostýn, která měla být obětována za stu-
denty. Na konci ohlášky bylo řečeno: Nevy-
mlouvejte se, protože další den je státní svá-
tek a určitě pojeďte. A tak jsme poslechli.

V neděli 7. 5. jsme se kolem sedmé ve-
čer sešli na nádraží v poměrně pěkné se-
stavě – 8 lidí, nutno podotknout, že 2 čle-
nové byli přespolní. Bohužel začalo pršet.
My jsme se ale nelekli a věděli, že akce
prostě musí vyjít, když jde o dobrou věc.
Trolejbusem jsme dojeli na Jižní Svahy
a při mši se k naší otrokovické výpravě při-
pojili další dva členové. Přestalo pršet!!! Po
mši nás celkem bylo asi 20, z toho 10
z Otrokovic. Pěkné zastoupení, nemyslíte?

Jako doprovod šel s námi O. Martin
Vévoda, který má na starost mládež
v děkanátu a se kterým tuto akci animátoři
vymysleli. Šli jsme přes Fryšták, Lukove-
ček, Rusavu a Skalný až do našeho cíle –
na Sv. Hostýn. Po cestě jsme se seznámili
s ostatními lidmi z okolí a pomodlili se i ně-
kolik desátků a jiné modlitby za studenty
i za všechny, kteří na nás mysleli. Cesta
ubíhala rychle a zastavili jsme jen párkrát
na noční svačinku a chvíli odpočinku. Za-
stavili jsme i u pomníku obětem války a je-

likož následující den byl státní svátek Den
vítězství, byl to dobrý nápad.

Celou noc panovala pěkná atmosféra
a nikdo neřešil, jestli se jde v bahně nebo
jestli ho bolí nožky. Prostě jsme měli cíl
a toho cíle jsme všichni kolem páté dosáh-
li!!! Byli jsme unavení, ale šťastní a vnitřně
spokojení. Udělali jsme si fotku a dostali
jsme nabídku, zda si aspoň na chvíli ne-
lehneme a ráno nepůjdeme na mši.

Naše otrokovická výprava se ale do-
mluvila a spolu s pár jedinci jsme vyrazili
hned dolů do Bystřice na vlak, abychom
dorazili brzo domů a odpočali si. Šlapali
jsme si v klidu až do Bystřice, kde ale na-
jednou začaly cinkat závory. Náš vlak!
Všichni se dali do běhu a nakonec jsem
i přes menší problémy přemluvil průvodčí-
ho, aby chviličku počkal na všechny naše
členy. Byl to hodný a příjemný pán. Odpustil
nám i pokutu za nekoupený lístek na již ote-
vřené pokladně a chvíli se s námi i bavil.

Po cestě většina z nás usnula, a tak
máme i pár vtipných fotek z vlaku. Akce se
povedla a za všechny můžu říct, že jsme
spolu strávili pěkný čas, který byl správně
využitý. A vy, mladí kamarádi, co jste ne-
mohli, nebo se vám nechtělo, už víte, že
příště musíte jít s námi. 

Marťas Janeček

Květnová noční pouť za studenty na Hostýn

Zprávy z farnosti

Pleteme obvazy pro malomocné
V sobotu 6. května 2017 se konala X. jubilejní Doplet-
ná v Přerově. Ing. Vladimír Výleta uvedl ve své zprá-
vě za rok 2016 tyto informace. Odesláno 97 balíků,
každý asi o 350 ks obvazů, váha 1 balíku cca 12 kg,
t. j. celkem 34 000 ks obvazů. Odesláno do 24 lepro-
sálií do 10 států Afriky a 11 do Indie. Poštovné činilo
celkem 145.843 Kč (cena 1 balíku do Afriky 1.900
Kč, do Indie 1.100 Kč). Do pletení je zapojeno kolem
800 pletařek, převážně z Moravy a východních Čech.
Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojujete do této
akce.  M. Knapková a M. Šmiková

Letní tábor oddílů TOM
Sraz:
Neděle 9. 7. 2017 v 13:30 u fary,
odjezd pak ve 14 hod.

Příjezd:
22. 7. 2017 cca 14 hod k faře.

Adresa na tábor:
Letní tábor TOM 1412/1419, OÚ
Bánov, jméno + příjmení dítěte,
Bánov 700, 687 54
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 V pátek 23. 4. se všechny tři skupinky
holek sešly na společné schůzce, kde se
vyblbly jak starší ročníky, tak i ty nejmladší.
 28. 4. v pátek proběhla u nás s názvem
Toulky děkanátem. Zúčastnilo se jí cca 15
našich mládežníků a stejný počet účastní-
ků byl z jiných farností děkanátu. Po mši
a adoraci proběhla v suterénu beseda
s otcem Poláčkem na téma Nebojte se.
 Na začátku května se někteří z nás zú-
častnili poutě za studenty na Hostýn.
Účastníci z Otrokovic tvořili snad polovinu
veškerých účastníků. Blíže v samostatném
článku.
 Pokračovali jsme také v turistických zá-
vodech, které se tentokrát konaly v Brně,
Kraslicích a Týnci nad Sázavou. Jak se ve-
dlo našim závodníkům si můžete přečíst
v samostatném článku.
 Letní počasí vylákalo holky ze Sluníček
na kola. Na jednu ze schůzek vyrazily do Na-
pajedel na Pahrbek, kde si zahrály minigolf.
 Poslední květnový pátek jsme se sešli
v suterénu v nealkobaru a zavzpomínali na

letošní Svatovojtěšskou veselici.
 První víkend v červnu jsme vyrazili na
předtáborovku do Sobotína. Sešlo se nám
kolem 40 i s vedoucími. Dozvěděli jsme se
téma tábora – Asterix a Obelix a strávili
hezký víkend společně.
 O týden později, v neděli, měly závěreč-
nou akci holky ze Sluníček. Vyrazily do
Kroměříže na piknik do Květné zahrady
a taky do zrcadlového bludiště.
 Tento víkend (23.–25. 6.) zakončují svou
celoroční hru kluci na své víkendovce na
jižní Moravě v Pavlově. V plánu měli výlet
z Pavlova do Klentnice, koupání, opékání
špekáčků, a projížďku na loďkách. Tak
snad jim vyšlo počasí a všechno stihli.
 Stále přijímáme přihlášky na Celostátní
setkání mládeže v Olomouci, které se
uskuteční 15.–20. 8. 2017. Je přihlášených
cca 10 lidí, tak pokud byste se ještě chtěli
přihlásit, dejte vědět Páji nebo Tomovi Ja-
nečkovým.
 Během poslední školních měsíců taky
finišují přípravy na letní tábor. 

Ze života turistických oddílů mládeže

Turistické závody v Týnci nad Sázavou
Byly to poslední závody před Mistrov-

stvím republiky v Orlové, na které
jsme mohli s klukama jet. Já a Honza
Čambala jsme postoupili už na minulém
závodě Českého poháru v Brně. Domluvili
jsme se, že i Kuba Fabrika, Mára Vacl
a Marťas Čambala zkusí štěstí. Takže
jsme jeli na 3. závod Českého poháru do
Týnce nad Sázavou. Musel nás tam zavést
strýc Fabrika, protože jelo 5 závodníků
a vedoucí Žán. Fabrikovi mají tak velké
auto. Byl tu ještě jeden problém, že musí-
me jet už v 4.30 ráno, ale to nás neodradi-
lo. V 5.00 jsme najeli na dálnici , po cestě
jsme se trochu prospali, v Benešově jsme
sjeli z dálnice a brzy dorazili do cíle.

Vedoucí Žán nás musel rychle zaregis-
trovat a my jsme se šli převléct do běžec-
kého. Žán přinesl startovní čísla, museli
jsme si ještě vypsat závodní kartičky. Poté
byl nástup všech závodníků a složení sli-
bu. Počasí nám přálo, ale začínalo být pěk-
né horko. Já s Kubou jsme tentokrát běželi

mezi prvními, Honza uprostřed a Mára
s Marťasem až ke konci startovního pole.

Protože na každých závodech bývá
kolem 300 závodníků, tak se závody prota-
hují a všichni vždycky zdlouhavě čekáme
na vyvěšení výsledků naší kategorie po
doběhnutí posledního závodníka. Já
a Kuba jsme v mladších žácích, Honza je
již ve starších žácích a Mára s Marťasem
v nejmladších žácích. To čekání bylo do-
cela napínavé. A výsledky? Kuba skončil
na 11. místě a má postup na Mistrovství
republiky, já jsem tentokrát skončil na 13.
místě, Honza 6. místo, Mára další 11. místo
– škoda, postup mu utekl jenom těsně, Mar-
ťas skončil na 5. místě a taky postupuje.

Takže jsme zabojovali a vyšlo to. Po-
stupují další dva kluci, celkem na mistrov-
ství pojedeme čtyři. Na to, že turisťáky
děláme v našem turistickém oddílu jako
doplněk, jsme se mezi ostatními opět ne-
ztratili. 

Patrik Matula
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Charita sv. Anežky nás informuje
 Během měsíce května jsme se každé
úterý před bohoslužbami scházeli v naší
kapli na májové pobožnosti. Četli jsme si
při nich o fatimských zjeveních Panny Ma-
rie. Od této události letos uběhlo 100 let
a dvě děti, kterým se Panna Maria zjevila,
byly papežem Františkem svatořečeny.
 Charitní domov v pátek 19. května na-
vštívili žáci Základní a speciální školy v Ot-
rokovicích. Tito žáci nás navštěvují dvakrát
do roka. Tentokrát se jednalo o vystoupení
k Svátku matek. Svým vystoupením v po-
době tanečků, básniček a zpívání udělali
všem našim uživatelům velkou radost .
 Náš tým se opět po roce ve čtvrtek 25. 5.
2017 zúčastnil fotbalového turnaje ve Vel-
kém Týnci. Tento turnaj každoročně pořá-
dá Samaritán Olomouc. Do turnaje se
v letošním roce přihlásilo šest týmů slože-
ných tradičně z klientů azylových domů,
nocleháren a terénu, pracovníků i dobro-

volníků, stážistů a sympatizantů sociálních
organizací. Získali jsme krásné 3. místo
a panu vedoucímu gratulujeme ke 2. místu
ve střelbě ze vzduchovky.
 Pro naše uživatele jsme na Charitním
domově připravili sportovní odpoledne. Po-
časí nám přálo a my všichni jsme naplno
mohli využít sluníčka. Naši uživatelé si
mohli vybrat z mnoha disciplín od kuželek,
pétanque, chytání rybiček, házení balonky,
kruhy až po procvičování jemné motoriky
rukou. Akce se povedla, spokojenost byla
jak ze strany uživatel, tak i personálu.
 Během měsíce června prezentujeme na-
ši činnost na nástěnkách a reklamních
bannerech v přízemí Městského úřadu
města Otrokovice. Když budete mít cestu
okolo, zastavte se podívat. Další informace
o naší činnosti jsou ke zhlédnutí ve zlín-
ském divadle v rámci výstavy s názvem
Normální je pomáhat. 

Vtipy pro potěchu duše cyklisty a řidiče
 Ptá se maminka: „Pepíčku,
proč sundáváš tu duši z kola?“
„Musím ji vzít zítra do školy,
paní učitelka říkala, že mi pro-
mluví do duše.“
 Jede děda na kole a vůbec
nešlape. Pozorují ho dva policaj-
ti, zdá se jim to podezřelé a když
děda jede bez šlapání i do kop-
ce, zastaví ho a zeptají se: „Jak
to, že jedete na kole a nemusíte
šlapat?" „Víte, mě tlačí boty."
 Dva faráři si povídají: „Mně jsou ze
všech sportovců nejsympatičtější cyklisti.”
„Proč?” „Protože se starají o svoje duše.”
 Cyklista měl defekt, zdržel se a peloton
mu ujel. Snažil se ztrátu dohnat, ale mar-
ně. Když už byl skoro na dně svých sil, ze-
ptal se kluka stojícího před domem: „Jak da-
leko je přede mnou peloton?” „Já nevím,”
povídá kluk. „My tu bydlíme teprve týden.”
 Policista napomíná cyklistu: „Tolikrát
jsem říkal, že když nesvítí světlo, musí se
zastavit!” „Jistě, ale i když jsem se zastavil,

pořád to nechtělo fungovat!”
 Kdo je patronem řidičů? To záleží na
rychlosti. Do 120 km je to sv. Kryštof, pa-
tron řidičů. Do 140 km/h je to sv. Juda Ta-
deáš, přímluvce v beznadějných záležitos-
tech. Nad 140 km je to sv. Josef, patron
dobré smrti.
 Kněz žehná šoférům auta. Moje požeh-
nání máte. Pamatujte ale, že Boží požeh-
nání má rychlostní omezení 130 km/hod.
 Výrok zarytého řidiče: Kdykoli někam
jdu, jedu autem. 
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Doplňovačka z evangelia
Přečti si znovu dnešní evangelium (v ekumenickém překladu je to Mt 10, 26-30) a pokud
správně vyplníš doplňovačku, která se ho týká, zjistíš, co důležitého nám Pán Ježíš dnes říká.

1) Doplň: „A nic není
skrytého, že by to
nebylo..."
2) Odkud se
má hlásat to,
co nám bylo
našeptáno do
ucha?
3) Co se prodává za halíř?
4) Doplň: „A nebojte se těch,
kdo zabíjejí..."
5) Kolik vrabců spadne na zem?
6) Jakou cenu máme ve srovnání se
všemi vrabci?
7) Kde se může zahubit duše i tělo?
8) Co na hlavě máme spočítáno?
9) Doplň: „Kdo mě před lidmi zapře,
zapřu i já před svým Otcem v...."

Spočítej vrabce na obrázku
V dnešním evangeliu mluvil Pán Ježíš o tom, že Bůh, který se stará o každého vrabce,
neopustí ani nás. Dokážeš spočítat, kolik je na obrázku vrabců?

www.kanan.cz
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Osmisměrka pro děti
Dnes jsme na konci evangelia slyšeli, jak Pán Ježíš říkal svým apoštolům hezkou větu.

Slíbil jim, že se za ně přimluví v nebi, když se oni za něj nebudou stydět před ostatní-
mi lidmi. Je to krásné, že?

Už jste se někdy za Pána Ježíše styděli? Stalo se Vám, že jste se před nějakými svý-
mi kamarády nechtěli přiznat, že chodíte do kostela? Někteří možná ano, někteří možná
ne. Představte si, že máte kamaráda, s nímž je Vám dobře, společně se smějete, hrajete
si, povídáte si. Ale pak přijdete na to, že ten kamarád před jinými chlapci a děvčaty nepři-

zná, že s Vámi kamarádi. Líbilo by
se Vám to? Asi moc ne, že jo?
A stejné je to i s našim vztahem
k Pánu Ježíši. I jemu se nelíbí,
když se k němu někdo nechce
přiznat. Proto, až příště bude chtít
zapřít Pána Ježíše, vzpomeňte si,
jak byste … (dokončení najdeš
v tajence).

FARNÍ OBČASNÍK
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potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení textů.
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ANGREŠT, ČEKAT, DATLE,
GRAFIK, HODNÝ, HŘIVNA,
HŮLKA, IDEÁL, KOŠILE,
LAMPA, LEDEN, LÉKAŘ,
LÍTAT, LOKET, LOUKA,
MATKA, ODPOR, OMEGA,
OPTIK, OTRAVA, PĚSTOUN,
POČETÍ, PRKNO, RADIÁTOR,
RATOLEST, ŘÍJEN, ŠVAGR,
TRPĚT, TUŠIT, UČENÍ,
VELKÝ, ZKÁZA, ZLATO, ZVĚST

 Paní učitelka se ptá žáka: „Nováčku,
jaké je množné číslo od slova neděle?“
Odpověď: „Prázdniny!
 Pračlověk čte synovo vysvědčení: „To,
že máš trojku z lovu, chápu, jsi ještě malý.
Ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen
dvě strany, to je hanba!“

 Pan učitel vysvětluje žákům, co je čas
minulý, přítomný a budoucí. Pak dává pří-
klad. „V červenci jsou prázdniny a hodně
pálí sluníčko. Jaký je to čas, Pepíčku?“ „To
je krásný čas,“ odpoví Pepíček.

Smějeme se na konci školního roku


