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 Farní občasník 
Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích  

  

 

Reklamou buďme my sami! 
T o, že se blíží čas Vánoc, jistojistě poznáme daleko 

dopředu. Nákupní řetězce se předhánějí, kdo dřív 
přijde s tou nejlepší vánoční nabídkou, ještě nám ani po-
řádně neopadá listí ze stromů a v některých městech už 
se chystá vánoční výzdoba. Z televize a různých médií se 
na nás zase valí nejedna reklama -  vánoční kamion od 

Coca coly, od konkurence je tu pro změnu prasátko se 
zuby zahnutými nahoru. Jednotliví mobilní operátoři se 
zase předhánějí v co nejlepší nabídce volání,…  

Jedno nám tu ale přece jenom chybí. Na to hlavní a 
nejdůležitější jako by se zapomínalo. Vždyť právě o Váno-
cích nám náš nebeský Otec nabízí to nejvzácnější zboží. 
Narozený Kristus - to je ten největší dar, kterého se nám 
může dostat. Rok co rok si připomínáme jeho příchod. 
Přišel ne se slávou, ale v chudobě a tichosti. Narodil se 
jako chudé dítě ve stáji, když ho předtím různí lidé nepřija-
li. Dnes jej zná celý svět jako Krále, který se narodil proto, 
aby spasil celý svět. To je to pravé poselství Vánoc!  

Toto poselství je ale v dnešním světě stále více přehlu-
šováno. Co s tím dělat? A dá se s tím vůbec něco dělat? 
Jistěže dá! Udělejme mu tu největší reklamu na světě! 
Ptáte se jak? Tou reklamou buďme my sami! Přinášejme 
Jej všude tam, kde nás On posílá – kamarádům ve škole, 
kolegům v práci, sousedům, známým. Mluvme s nimi o 
Něm. Ukažme jim Krista v tom, jak žijeme, jak se chová-
me, nechme Jej samého mluvit našimi skutky. Kéž se skr-
ze nás narodí do jejich srdcí.  

Začít můžeme už teď, vždyť není vhodnější doba než o 
Vánocích, kdy si připomínáme jeho příchod na svět. Kéž 
skrze nás tak přichází do srdcí druhých, ať se tak naplní 
ono radostné „Nám, nám, narodil se!“ 

 
Požehnané Vánoce! 

Jan Žalčík 

Narozený Kristus jako nejvzácnější zboží 
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Vánoce v naší farnosti 

Vánoční program v otrokovických kostelech 
24. 12. 2012, pondělí, 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. 2012, úterý, 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. 2012, středa, 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 
27. 12. 2012, čtvrtek, Sv. Jana 
Otrokovice, charitní kaple 10:00 mše svatá 
Otrokovice, Senior C 14:00 mše svatá 
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 17:00 Vánoční koncert ženského pěveckého sboru 
28. 12. 2012, pátek 
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 18:00 bohoslužba slova 
29. 12. 2012, sobota  
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 18:30 mše svatá 
30. 12. 2012, neděle, Sv. Rodiny  
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 
31. 12. 2012, pondělí, Sv. Silvestra 
Kvítkovice – kostel sv. Anny 16:00 mše svatá na závěr roku 
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 23:00 mše svatá na závěr roku 
1. 1. 2013, úterý, 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 
6. 1. 2013, neděle, Zjevení Páně - Tří Králů 
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 Magna Mysteria a hosté 
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Svátost smíření před Vánocemi 
Ve farním kostele: 
neděle 16. 12. od 15 do 17 hod. za přítom-
nosti více zpovědníků; 
středa 19. 12. a pátek 21.12. vždy hodinu 
před večerní bohoslužbou (v pondělí a 
v sobotu se zpovídat nebude). 
Ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba je ve 
všední dny od 17.12. příležitost ke svátosti 
smíření v 9 – 12, 14 – 17 hod. 
V Napajedlích je svátost smíření za pří-
tomnosti více zpovědníků v neděli 23.12 
v 15 – 17 hod. n 

Z pastorační rady farnosti Otrokovice (5.11.2012) 
n  Architekt Indra z arcibiskupství doporu-
čuje vzhledem k velikosti výklenků pořídit 
sochy spíše větší velikosti a jejich návrhy 
ještě propracovat. Na příští schůzce PR 
bude rozhodnuto o autorovi soch.  
n  Zdobení stromků proběhne 22.12.2012 
od 9 hodin.  
n  V příštím roce se počítá s uspořádáním 
farní mše v TV Noe.  
n  Diskutovalo se o možnosti pronajmout 
podkroví na faře. PR zvažovala přínosy a 
úskalí, které by s tím byly spojeny, příp. 
smlouva musí být se zkušební dobou a na 
dobu určitou. 
n  S ohledem na zamýšlené změny boho-
služeb byl přijat návrh zachovat středeční 
večerní mši a v Kvítkovicích mít mši ve 

čtvrtek v 7:30. 
n  Farnost bude žádat o termín biřmování na 
sobotu 8.6., nebo neděli 9.6, nebo až v září. 
n  S technickými službami se projedná vymý-
cení nebo vyřezání prostoru za kostelem. 
n  Proběhlo jednáních s městem ve věci 
úpravy prostoru před farou a ve věci finan-
cování rekonstrukce terasy. PR doporučila 
odstranit květinovou mísu před farou a 
prostor rozšířit. 
n  PR projednávala návrh pořídit nové to-
pení v Kvítkovicích doprovázený finančním 
darem. PR o návrhu debatovala a konsta-
tovala, že jiné topení stav vytápění nevyřeší. 
n  Diskutovalo se, jak zamezit tomu, aby 
děti přelézaly plot na hřiště.  n 

Křty, svatby a pohřby  
v posledním období 
Křty: Amálie Posltová, Vojtěch Vidlař, 
Vanessa Anna Pelánková, Matyáš Antonín 
Pelánek, Tereza Pelánková, Jan Blažek, 
Jakub Blažek, Šimon Foldyna, Roman 
Miroslav Regent.  
Církevní splatnění manželství:  
Vladimír a Šárka Výmolovi 
Poslední rozloučení: František Kelnar, 
Ludmila Zimáková, Stanislav Severa, Sta-
nislava Ryppelová 

Přehled změn v boho-
službách od 1.1.2013 
1. Ruší se večerní mše svatá v sobotu 
u sv. Vojtěcha. 
2. Čtvrteční večerní bohoslužba u sv. An-
ny v Kvítkovicích se přesouvá na čtvrtek 
7:30. 
3. Oproti původnímu návrhu zůstává za-
chována mše svatá ve středu večer u sv. 
Vojtěcha (zimní čas 18:00, letní čas 
18:30). 

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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Hudební program při vánočních mších 

V ánoční program chrámového sboru 
bude doprovázet tyto bohoslužby: 

Po 24.12. ve 24.00 hod. - Otrokovice 
Út 25.12. v 7.30 hod. - Otrokovice 
Út 25.12 v 9.00 hod. - Kvítkovice 
 
1. Pavel Ajchler: Nad Betlémem   
2. Luboš Fišer: Gloria 
3. Luboš Fišer: Andělé zpívají 
4. Mana: Dnes přišla k nám láska 
5. Luboš Fišer: S trůnu otce svého 
 

Skladby č. 1 a 4 pocházejí ze zpěvníku 
rytmických písní Hosana, ostatní jsou 
z pera Luboše Fišera (1935-1999), vý-
znamného autora soudobé vážné hudby a 
hudby k filmům a televizním inscenacím.  
Uvedené části (č. 2, 3, 5) jsou z cyklu vá-

nočních koled pro sóla, smíšený sbor a 
orchestr (1969).  

L. Fišer byl, tak jako jeho hudba, člově-
kem hlubokého citového prožitku. V jeho 
tvorbě se zřetelně projevuje mimořádný 
smysl pro určitou nostalgii, zvláštní smutek 
a vcítění, stejně jako neobyčejný rozptyl 
nálad - dokázal mistrně napsat jak skladby 
hravé a humorné, tak i silně dramatické či 
dojímavé. Téma zůstává - tím tématem je 
člověk. Člověk se všemi svými slabostmi, 
radostmi i smutky, člověk toužící po svobo-
dě, člověk trpící i s nadějí hledící do bu-
doucnosti. 

Účastníci vánočních bohoslužeb se 
mohou připojit ke zpěvu ordinaria Zdeňka 
Pololáníka a známých vánočních koled. n 

Lenka Květáková 

Program vánočního vystoupení chrámového sboru 

V ánoční kytarovka bude v úterý 25. 12. 
2012 v 10:30 na hrubé mši svaté. 

 
Vstup: Pospíchej 
Žalm: Dnes se nám narodil Spasitel 

Kristus Pán 
Evangelium:  Tichá noc - koleda 
Obětování: Hosana ať zní 
Přijímání: Nesem vám noviny - koleda 
 Vánoční prosba 
 Tvé světlo ve tmě svítí 
Závěr: Z Betléma se ozývá 
  Narodil se Kristus Pán - koleda 
 
Vánoční výběr písniček bude kombinací 
klasických koled (upravených pro naše 
hudební obsazení) a rytmických písní, 
oslavující narození Ježíše. Většinu z nich 
jsme přejali od jiných křesťanských skupin 
či hudebníků, jedna píseň je z vlastní pro-
dukce. Hudební obsazení bude podobné 
jako je tomu u „běžných“ kytarovek: akus-

tická, elektrická a basová kytara, djembe a 
perkuse, flétna příčná, zobcová, a další. 
 
Naším snažením je především oslava Bo-
ha tak, jak je to psáno v Bibli, žalmu 150: 
„Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni,…, 
chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte 
ho pro jeho nesmírnou velikost! Chvalte ho 
zvukem polnice, chvalte ho harfou a cite-
rou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte 
ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými 
cimbály, chvalte ho cimbály dunivými! 
Všechno, co má dech, ať chválí Hospodi-
na! Haleluja.“  n 

Monča Honzíková a Danča Kořenková 

Program vánoční kytarovky mladých 
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M ilí farníci, 
v letošním roce jsme byli nově zvole-

ni nebo jmenováni do pastorační a ekono-
mické rady naší farnosti. Chtěli bychom 
vám poděkovat za vaši důvěru a za to, že 
jste nás po celý rok provázeli modlitbami a 
dobrými radami. Zvláště však děkujeme 
těm, kdo jste převzali zodpovědnost za 
chod různých společenství naší farnosti, 
za jejich duchovní život, za výchovu dětí a 
mládeže a za starost o materiální potřeby 
farnosti.  

Stojíme na prahu Vánoc. Vám všem, 
zvláště pak starým, nemocným a osamě-
lým, přejeme, aby to byly svátky skutečné 
radosti z narození našeho Pána. Přejeme 
vám ale také, abyste pocítili radost ze se-
tkávání s vašimi blízkými, a prosíme vás, 
abyste tuto radost předávali ostatním. 
K tomu vám přejeme hodně štěstí, dobra a 
pokoje. n 

Pastorační a ekonomická rada farnosti 

Poděkování pastorační  
a ekonomické rady 

Vánoční přání a poděkování 

K Vánocům  
a k Roku eucharistie 

M ilí farníci. 
Opět nastal čas, kdy oslavujeme tu 

jedinečnou událost v celých dějinách, že 
Boží Syn přichází z nebe na zem, aby 
nám lidem ukázal cestu z pozemského 
života do nebe. Při té příležitosti Vám chci 
popřát, abyste vánoční čas prožili tak, že 
kousek nebe zakusíte už zde na zemi. 

Při té příležitosti chci také poděkovat 
všem, kdo neváhají svůj čas, své síly a 
modlitby věnovat ve prospěch našeho 
farního společenství. Těším se také na 
další spolupráci, která má být v tomto roce 
větší měrou věnována obnově našeho 
vztahu ke Kristu přítomnému v eucharistii. n 

o. Josef Zelinka 

Bilancování FOMu 

K onec roku bývá často spojen 
s bilancováním. Přijměte prosím malý 

souhrn, spojený s naším občasníkem. 
 
Víte, že... 
n  FOM i letos vycházel občas, ale pravidel-
ně v předem naplánovaných termínech? 
n  v letošním roce jsme vydali 7 řádných 
čísel FOMu a jedno speciální číslo věno-
vané přehledu aktivit naší farnosti? 
n  celkem jsme potiskli 116 stran? 
n  v občasníku od vás vyšlo asi 140 zpráv, 
oznámení, článků a rozhovorů? 
n  otec Josef k tomu doplnil přibližně 40 
farních zpráv a oznámení z arcibiskupství? 
n  bylo zveřejněno kolem 15 kvízů, doplňo-
vaček a osmisměrek? 
n  všechny tyto příspěvky byly proloženy 
mnoha desítkami fotek a vtipů? 
n  na všech těchto příspěvcích se podílelo 
asi 45 autorů? 
n  že vaše texty prochází dvěma korektu-
rami, které letos zabezpečovali celkem 3 
korektoři? 
n  kromě autorů, korektorů a fotografů se 
na každém vydání podílí i další lidé, kteří 
vymýšlejí náměty, shromažďují příspěvky, 
přepisují ručně napsané texty, zajišťují tisk 
a skládání čísla? 
 
Všem vám, kteří jste se na pravidelném 
vydávání FOMu podíleli a kteří jste k němu 
i jinak přispěli, mnohokrát děkuji za spolu-
práci a přeji vám pokojné a požehnané 
Vánoce. n 

Pavel Ludvík 

Vánoční přání  
"Sláva na výsostech Bohu a na 
zemi pokoj mezi lidmi..." Lk 2,14 
Milostiplné vánoční svátky vám 
přeje Charita sv. Anežky Otrokovice. n 

Ing. Peter Kubala, ředitel  
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N a naší květnové cyklopouti Rakouskem podél řeky 
Salzach jsme 13 km pod Salzburgem dorazili do malé-

ho městečka  Obernsdorf, odkud se do celého světa rozší-
řila vánoční koleda „Stille Nacht, Heilige Nacht“. Nejprve 
jsme se zastavili v novém kostele svatého Mikuláše, který 
byl postaven v letech 1906 – 1910. Původní kostel svatého 
Mikuláše stával ve staré části Obernsdorfu v blízkosti Sal-
zachu. V letech 1897 a 1899 poškodila ničivá povodeň zá-
klady kostela tak silně, že musel být zbourán. Základní 
kámen nového kostela pak byl položen v roce 1906.  
Po prohlídce kostela odjíždíme podél Salzachu do staré 
části Obernsdorfu, kde byla na vzpomínku na první prove-
dení písně „Stille Nacht“ v roce 1818, na místě původního 
farního kostela, postavena pamětní kaple „Stille Nacht“.  
Text této nejslavnější vánoční písně napsal již roku 1816 
Joseph Mohr, který sloužil v nedalekém poutním místě Ma-
riapfarr jako pomocný kněz. Doprovodnou melodii pak 
zkomponoval před Vánoci roku 1818 Franz Xaver Gruber, 

učitel a regenschori v Arnsdorfu. A tak mohla tato koleda o Vánocích roku 1818 poprvé 
zaznít v kostele v Obernsdorfu a odsud se vydala na cestu do všech koutů světa. n 

Zdeněk Kvasnica 

Historie vánoční koledy Tichá noc 

Kvítkovské vánoce před padesáti lety  

B yl to v té době téměř 
zázrak. V roce 1959 se 

domů z vězení vrátil ještě 
tehdy pan Pekárek. Začal 
pracovat v Moravanu a 
hned kolem sebe shromáž-
dil partu děcek od 3. do 9. 
třídy. Scházeli jsme se u 
Pekárků nahoře v pokoji, 
kde bylo harmonium, nejdřív 
jen tak „na pokec“, ale jak 
utíkal čas, začali jsme 
s nácvikem koled a básni-
ček na besídku u jesliček. 
Měli jsme trochu strach, 
trému, vždyť do té doby jsme nic takového nedělali, ale vydrželi jsme. Další roky přibyli 
kamarádi z Otrokovic a došlo i na nácvik zpěvu k půlnoční mši sv. (bývala i tehdy ve 22 
hod). II. vánoční mše J. J. Ryby byla provedena pod taktovkou pana Miroslava Tomečka 
ze Zlínské filharmonie, s doprovodem kvítkovských muzikantů a sóla zpívaly naše mamin-
ky. Pan Pekárek hrál na harmonium. V pozdějších letech už některé z nás obsadily i sólo-
vé party (ráda bych připomněla nádherný hlas Marušky Lacigové, dnes Malotové). Vánoč-
ní koledování u jesliček u nás nacvičuje od té doby již třetí generace. n 

Marie Vondrová 
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M odlíme se vždy se správným úmys-
lem a za to, co je skutečně dobré a 

potřebné? V zamyšlení nad tím nám mo-
hou pomoci slova modlitby „Otče náš“. 
V této modlitbě nám Pán Ježíš dává návod 
k tomu, jak a za co je dobré se modlit.  

Už když oslovujeme Boha slovem Ot-
če, máme to dělat s vědomím, že On jako 
Otec nechce být Bohem vzdáleným a ne-
dosažitelným, ale tím, kdo pro nás chce to 
nejlepší. Problém je v tom, když my o to, 
co je podle Něj pro nás nejlepší, nestojíme 
a prosíme úplně o něco jiného. Slova 
„posvěť se jméno Tvé“ znamenají, aby 
se Boží svatost promítla do našeho života. 
Předpokladem tedy je, že o cestu ke sva-
tosti stojíme. To, co si chce Bůh použít pro 
naše posvěcení, je ale většinou něco, co 
obnáší přinášení obětí. Tomu by pak neod-
povídala modlitba za to, abychom se obě-
tím vyhnuli. 

Při slovech „přijď království Tvé“ 
máme myslet na to, že náš život má být 
podřízen Ježíšově vládě. Jak by tomu ale 
odpovídaly prosby, ve kterých chceme 
rozhodovat my sami, co je pro nás dobré a 
po Bohu pouze chceme, aby nám to splnil. 
Proto je důležitá další prosba: „buď vůle 
tvá, jako v nebi tak i na zemi“. To by to 
dopadlo, kdyby nás Bůh vždycky vyslyšel 
podle našeho přání. Tak bychom se do-
čkali jedině toho, že bude podporovat naše 
sobectví, prohlubovat naše slabé stránky a 
dávat nám to, co nám spíš uškodí. Bůh 
nám někdy nedá to, zač prosíme, protože 
nám nabízí něco, co nám může prospět 
mnohem víc. 

Ve slovech „chléb náš vezdejší dej 
nám dnes“ máme na mysli všechny důle-
žité potřeby pro život. Bůh nám ale vše 
potřebné k životu dal už tím, že nám lidem 
svěřil do užívání celý svět. S touto modlit-
bou souvisí prosby za to, abychom doká-
zali dobře zacházet a hospodařit s tím, co 

je nám svěřeno.  
Modlitba pak pokračuje slovy: „odpusť 

nám naše viny, jako i my odpouštíme 
našim viníkům“. Prosíme ale opravdově 
za jejich odpuštění? Není při svátosti smí-
ření to vykonané pokání už někdy jenom 
taková formalita?  

Pak se také modlíme: „neuveď nás 
v pokušení“. Když na sebe necháme pů-
sobit různá pokušení, např. přes televizi a 
internet, jak bychom mohli čekat, že nás 
Ježíš před pokušením uchrání? Nakolik je 
potom taková modlitba vždycky upřímná? 

Nakonec se modlíme: „zbav nás ode 
všeho zlého“. My se chceme vyhnout 
něčemu, co považujeme za zlé, ale právě 
to si může Bůh použít, aby nás přivedl 
k něčemu dobrému. Skutečně zlé v Božích 
očích je jen to, co nás odvádí od života 
s ním. Před takovým zlem nás Bůh chce 
chránit, když o to stojíme. 

O modlitbě Páně je řečeno, že je v ní 
obsaženo všechno, zač se máme modlit. 
Když se tedy modlíme za své osobní po-
třeby, pak je dobré si porovnat, zda to od-
povídá vždycky tomu, za co nás učí modlit 
se Pán Ježíš.  n 

o. Josef Zelinka 

Jak se modlíme „Otče náš“? 

Jak se modlili „Otče náš“  
sv. Cyril a Metoděj? 
Oba bratři používali staroslověnštinu, v níž 
modlitba (po přepisu do latinky, kterou 
staroslověnština nepoužívala) vypadala 
asi takto: 
Ótče náš,  
íže jesí na nebesích,  
dá svjatítsja ímja tvojé,  
dá príidet cárstvije tvojé,  
dá búdet vóľa tvojá, jáko na nebesí, i na 
zemlí.  
Chľib náš nasúščnyj dážď nám dnés,  
i ostávi nám dólhi nášja, 
 jákože i my ostavľajem dolžnikóm nášim.  
I ne vvedí nás vo iskušenije,  
no izbávi nás ot lukávaho.  
Amíň. 

Z promluvy 25. neděle  
v mezidobí 
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V yužijme tohoto roku k hlubšímu pozná-
ní i prožívání mše svaté. Rozdělme se 

o své zkušenosti s prožíváním mše svaté a 
svého přátelství s Ježíšem se svými blíz-
kými či známými. Pozvěme na mši svatou 
ty, kteří se odcizili, nebo chodí jen jednou 
za čas. Nabídněme přípravu ke svatému 
přijímání těm, kteří nebyli ani jednou u 
svátosti oltářní, nebo už všechno zapo-
mněli. To se týká jak dospělých, tak mlá-
deže a dětí, které nechodily do nábožen-
ství. Ve všech farnostech bude možnost 
mimořádné přípravy. Zvláště pamatujte 
taky na nemocné a staré v rodině, ulici či 
paneláku, kteří nemohou do kostela, aby v 
tomto roce měli příležitost svatého přijímá-
ní aspoň jednou za měsíc doma. Protože 
šťastné setkání s Kristem ve svatém přijí-
mání může prožívat jen čisté srdce, pros-
me o očištění při časté svaté zpovědi. A 

pokud Vám nějaká překážka brání v přijetí 
Eucharistie, přijímejte Pána Ježíše aspoň 
duchovně. Když druzí přijímají, pozvěte ho 
do srdce a nepochybujte, že přijde a bude 
pozorně naslouchat každému Vašemu 
slovu.  

Pán Ježíš zůstává pod způsobou chle-
ba v každém svatostánku, abychom za 
ním mohli kdykoliv přijít na návštěvu. Vyu-
žijme každé příležitosti, kdy jdeme kolem 
kostela, abychom aspoň na chvíli Pána 
pozdravili. Udělejme si čas na společnou 
adoraci, kterou v tomto roce doporučuji 
všem farnostem častěji než jindy. Zvlášt-
ním vrcholem tohoto roku by měla být mi-
mořádná oslava Božího Těla a adoračního 
dne farnosti. Kristus v Eucharistii se pak 
jistě ukáže jako lék na mnohé naše nedu-
hy, a když prohloubíme svůj vztah k němu, 
posílí i naši víru. n 

Z pastýřského listu arcibiskupa k Roku eucharistie 

D ne 27. října 2012 jsme se sešli již po 
desáté spolu s dalšími lektory olo-

moucké arcidiecéze v prostorách arcibis-
kupské kurie v Olomouci. Naše výroční 
setkání probíhalo ve znamení radosti - 
z opětovných setkání, ze vzájemného sdí-
lení a ze společně prožitého programu. 
První část setkání věnovala MgA. Martina 
Pavlíková ohlédnutí za uplynulými osmi 
lety s kulturou řeči pojatou jako službu 
Božímu slovu a kompozici krátkých textů 
z knihy E. Velly, myšlenkám Matky Terezy, 
knize prof. Petra Piťhy a textům z Písma 
svatého.  

Společným jmenovatelem všech před-
kládaných myšlenek byla radost z četby 
Božího slova, kterou dokáže umocňovat 
zvládnutí technické stránky mluveného 
projevu společně s přesným uvědomová-
ním si obsahu jednotlivých slov a jejich 
logickým členěním. To vše pak dopomáhá 
k hlubšímu proniknutí každého čtenáře i 
posluchače do Božího slova, následně pak 

k jejich osobní formaci.  
Ve druhé části setkání byla pro nás 

připravena prohlídka katedrály sv. Václava, 
doprovázena odborným výkladem Daniela 
Zouhara. S pomocí průvodce jsme měli 
možnost  seznám it  se hloubě j i 
s významnou historií zmíněného skvostu 
středoevropské středověké architektury, 
lépe se zorientovat v množství umělecky 
zpracovaných výjevů a symbolů a předsta-
veny nám byly osobnosti biskupů podílejí-
cích se na výstavbě a opravách katedrály. 
Navštívili jsme také kryptu a sestoupili jsme 
do vlastní hrobky olomouckých biskupů.  

V závěrečné části programu jsme se 
věnovali sdílení o lektorské službě a pře-
dávání našich vzájemných zkušeností. 
Setkání jsme uzavřeli účastí na mši svaté, 
při které jsme za naši službu poděkovali a 
prosili jsme také za všechny ty, kteří se věnu-
jí službě lektora a za jejich blízké. Těšíme se 
opět na další setkání v příštím roce.  n 

Naďa Fraisová  

10. setkání lektorů olomoucké arcidiecéze 
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Pleteme pro malomocné 

O bčanské sdružení Omega plus z Kyjo-
va uspořádalo benefiční setkání v 

předvečer 17. listopadu se vzpomínkou na 
hlavního protagonistu revolučních událostí 
r. 1989 Václava Havla. Výtěžek z tohoto 
setkání  bude použit na projekt "Obvazy 
pro malomocné".  

Tyto obvazy pletou stovky žen na mno-
ha místech naší země a jsou tímto sdruže-
ním posílány do 35 leprosálií v Africe a 
Indii. Podle informací jeho předsedy Ing. 
Vl. Výlety vloni odeslali téměř 35 tisíc ob-
vazů. Jejich roční náklady činí asi 200 tisíc 
Kč, z toho největší část tvoří poštovné.  

Naše milé pletařky a příznivci, jste 
opravdu štědří a není vám lhostejné ne-
štěstí druhých. Od poslední zprávy o plete-
ní, kterou jste si mohli přečíst ve FOMu 

(24.6. t.r.), se u nás zastavil p. Výleta dva-
krát. Odvezl celkem 487 ks obvazů, za 
bavlnu jsme zaplatily 1 630 Kč a na dopra-
vu a poštovné jste přispěli částkou celkem 
2.000 Kč.  

Za rok 2012 jste upletly, milé pletařky, 
983 ks obvazů. Za bavlnu jsme letos za-
platily 3.410 Kč. Na dopravu a poštovné 
jsme mohly p. Výletovi přispět 2.400 Kč. 
To všechno z Vašich darů! 

Milé pletařky, příznivci a všichni, kteří 
nás podporujete modlitbou, finančně, dě-
kujeme. Zaplať Pán Bůh. Přejeme Vám do 
roku 2013 hojnost zdraví duše i těla, od 
Pána Boha hodně milostí, ochranu Panny 
Marie a všech Vašich patronů. n 

M. Knapková a M. Šmiková 

N ěkolikrát jsem přivezla vánoční 
(velikonoční) svíčky, které vám prodá-

vala paní Knapková v knihovně. Pocházely 
z kláštera klarisek - kapucínek  ve Štern-
berku. Myslím, že se vám líbily, a mnozí z 
vás tímto nákupem podporovali provoz 
kláštera. Letos však tyto svíčky nebudou. 
Chtěla jsem pro ně sice k sestrám zajet, 
ale dostala jsem od nich mail s omluvou. A 
tak prosím čtěte dál. 

Hana Ševčíková 

Mail z kláštera 
Posílám moc a moc pozdravů plných ka-
pek deště a sem tam s nějakou sněhovou 
vločkou. Po zvážení všech možností i ne-
možností Ti musím napsat, že o letošních 
Vánocích žádné svíčky z naší dílny do 
Otrokovic nedorazí. Věř mi, že mě to mrzí 
asi víc než všechny ostatní, ale při součas-
né kombinaci nejrůznějších událostí to 
nevidím jako reálné.  

Sestra, která mi se svíčkami pomáhá, 
má od včerejška ruku v dlaze, protože ji 
pokousal pes, a na nějaké rychlé hojení to 
vůbec nevypadá. A já jsem se pro změnu 
dneska vrátila z vyšetření z Brna s tím, že 
mám zpomalit a více odpočívat. Vím, že je 
to tak v Boží režii dobře vymyšlené, a pro-
to mám naději, že když se někde ubere, je 
to proto, aby přebývalo něco lepšího. 

A tak slibuju, že místo hořlavých knotů 
k rozprodání ve vaší farnosti budu každé-
mu z farníků vyprošovat srdce zapálené 
vánoční radostí přímo od "knotu Nejvýš 
hořlavého", z výsosti Boží lásky. n 

sr. Ráchel 

Vánoční svíčky ze Šternberku letos nebudou 
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Deváťáci v Charitním domově 

A by výuka náboženství žáků 9. ročníku 
byla propojena také s praxí, obohatili 

jsme ji proto, v souladu s Osnovami nábo-
ženské výchovy římskokatolické církve a s 
Rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání, o odbornou exkurzi. 
Navštívili jsme Charitní domov pro seniory 
v Otrokovicích, jehož službu provozuje 
otrokovická Charita svaté Anežky. Žáci se 
seznámili s posláním Domova, s cílovou 
skupinou, s poskytovanými službami a 
zhlédli prostory budovy. Velmi příjemnou 
součástí exkurze byl srdečný rozhovor 
s některými uživateli Domova. K tomu, jak 
vnímají exkurzi samotní žáci, nám více 
napoví níže uvedená reflexe.  
 
Co Tě na exkurzi nejvíce zaujalo?  
● Atmosféra.● Povídání o Domově, pomoc 
důchodcům. ● Jak tam ti důchodci bydlí.   
● To, jak se tam o ně starají. ● Pomoc 
lidem. ● Vlídnost pečovatelů. 
 
Jak na Tebe prostředí Charitního domo-
va působilo a jaké jsi měla pocity?  
● Milé, přátelské, ale připadalo mi to i tro-
chu smutné. ● Dobré, působilo to na mě 
zvláštním dojmem a přemýšlela jsem o své 
budoucnosti. ● Pocity jsem měla špatné, 
třeba z obavy, že tam skončím taky.           
● Líbilo se mi tam. ● Působilo na mne pří-
jemně, hodně útulné. ● Hrozně přátelské, 
ale taky mi bylo líto těch lidí, kteří třeba 
nemůžou ani vstát. 
 
Jak myslíš, že se cítí senioři ubytovaní 
v Charitním domově?  
● Asi osamoceně, i když kolem sebe mají 
ostatní lidi. Třeba jim chybí rodina atd.      
● Myslím, že dobře. Je to lepší, než být 
doma sám, můžou se scházet na chod-
bách. ● Skvěle. ● Myslím, že jsou rádi, 
protože jim tam vymýšlejí akce, povídají si 
s nimi, učí je nové věci. ● Někteří jsou 
šťastní, že našli svůj domov. Jiní jsou 

smutní, že se o ně nestarají příbuzní. ● 
Myslím si, že se tam o ně dobře starají a 
jsou na ně hodní, takže nejspíš dobře. ● 
Možná jsou někteří smutní z toho, že málo 
vídají svou rodinu… 
 
Uvažovala jsi někdy o tom, že bys pra-
covala v podobné organizaci? 
● Ani nevím, jenom možná kdysi dávno, 
když jsem byla menší. ● Ano, ale spíše jen 
jako dobrovolník. ● Ne, dělalo by mi blbě 
to prostředí. ● Nad touto možností jsem 
nikdy nepřemýšlela, ale určitě by mě to 
bavilo. ● Ano, ale mám málo času. ● Ano, 
jako dobrovolník. 
 
Napadá Tě něco, co by se dalo 
v Charitním domově vylepšit?  
● Nevím. ● Zatím ani ne, myslím, že mají 
spoustu aktivit. ● Ne. ● Možná by mohli 
mít pokoje pro více lidí, aby se necítili tak 
osaměle a mohli si víc povídat. ● Určitě 
mnoho věcí, ale já bych ho nechala tako-
vý, jaký je. Možná bych ho zvětšila. ● Mys-
lím, že ne. 
 
Co je podle Tebe lepší – umístit seniora 
do charitního domova nebo o něj pečo-
vat v domácím prostředí?  
● Podle toho, jak na co. V Domově můžou 
mít nějaké vybavení, které doma nemají, 
ale doma je prostě doma. ● Když mám čas 
se mu věnovat já i členové rodiny, tak do-
ma, ale když bude důchodce sám doma, 
tak je lepší dát ho do Domova, ať si může 
najít přátele a není sám. ● Pečovat 
v domácím prostředí. ● Podle toho, jaké 
mám možnosti – jestli mám čas a energii 
být s ním a pečovat o něj, tak je lepší o něj 
pečovat doma, než aby byl například doma 
sám. ● Jak pro koho, já bych chtěla být 
spíše v domácím prostředí. ● Pokud na 
něho příbuzný má dost času a sám usou-
dí, že se o něho dokáže dobře starat, pak 
je lepší o něj pečovat v domácím prostředí. 
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V čem jsi vnímala v Charitním domově 
přítomnost Ježíše?  
● V té přátelskosti s jakou se o ně starají, 
v celém tom poslání. ● V úsměvech perso-
nálu i starších lidí. ● Že ti lidi mají tolik let a 
žijí. ● Dávat seniorům chuť do života 
(zapojují se do různých akcí, atd. ). ● Ve 
všem – v lidech, co jsou tam umístění, 
v personálu, v pomoci, i samotný dům už 
navenek vyzařoval jakousi přítomnost Je-
žíše. ● V té pomoci seniorům. 
 
Blíží se Vánoce a v Charitním domově 
také brzy zavládne vánoční atmosféra, 
kterou pro jeho uživatele připraví pra-
covníci CHD a jejich rodinní příslušníci. 
Čím myslíš, že bys mohla přispět 
k radostnému prožití Vánoc pro uživate-
le CHD a čím by mohla přispět společ-
nost?  
● Snad každý člověk by mohl do domova 
zajít a strávit tam s jeho obyvateli pár chvil. 
● Zajít za obyvateli CHD a popovídat si 
s nimi i strávit nějaký čas. ● Aby si pořád-
ně užili, aby jim koupili třeba šampaňské, 
aby jim koupili petardy. ● Mohla bych se 
přihlásit jako dobrovolnice. ● Lidé by mohli 
přijít a každému obyvateli CHD by se mohli 
pár minut věnovat. ● Strávit chvilku se 
seniory. 
 
Co bys přála na Vánoce uživatelům 
Charitního domova?  
● Hlavně hodně štěstí, radosti, potkat své 
blízké … ● Zdraví a milující přátele nebo 
rodinu. ● Aby si mohli pořádně užít, aby za 
nimi přišli všichni, kdo je mají rádi. ● Hod-
ně štěstí a zdraví a aby prožili svátky se 
svými nejbližšími. ● Aby Vánoce prožili se 
svými nejbližšími a užili si je na 100 %. ● 
Hlavně hodně zdraví a lásky. 
 
Proč se těšíš na Vánoce? Co pro Tebe 
Vánoce znamenají ?  
● Těším se na tu chvilku klidu, zastavení a 
chvilku oddechu. ● Kvůli cukroví, dny strá-
vené se svými nejbližšími. ● Že se sejde-
me a všechno si řekneme, hodně cukro-
ví !!! ● Protože nemusím do školy a taky 
se všichni sejdeme. ● Protože se setkám 

s celou rodinou, i s tou, se kterou se vídám 
málo. Vánoce pro mne znamenají stálé 
stýkání se s vírou. ● Vánoce mám moc 
ráda, protože mě vždycky dostane ta at-
mosféra a všechno kolem toho. 
 
Jaké byly Tvoje nejkrásnější Vánoce? 
● Nevím, nedokážu to určit, vybrat si. ● 
Nejkrásnější jsou všechny. ● Mně se líbí 
všechny Vánoce. ● Když jsem dostala 
mobil. Nejvíc mě překvapila sestřenka, 
která mi dala nádherný přívěsek. ● Každé 
mají něco do sebe. Všechny jsou odlišné. 
● Každé jsou něčím originální, takže pro 
mě jsou krásné každé Vánoce. 
 
Co je pro Tebe v průběhu slavení vá-
nočních svátků nejvíce důležité?  
● Rodina a přátelé. ● To, že se sejdeme 
s rodinou. ● Že jsem doma se svou rodi-
nou. ● Samozřejmě víra a rodina. ● Sejde-
me se se vzdálenější rodinou, kterou tak 
často třeba nevídáme. 
 
Je něco, bez čeho by ses o Vánocích 
obešla anebo co bys k nim naopak při-
dala, co Ti chybí?  
● Je to sice povrchní, ale delší prázdniny 
by rozhodně neškodily. ● Obešla bych se i 
bez dárků a vánočních stresů. ● Mně chy-
bí sníh. ● Neobešla bych se asi bez sně-
hu, ale jinak se mi Vánoce líbí tak, jak 
jsou. ● Myslím, že by se kolem dárků ne-
musel dělat takový povyk. Většina lidí stej-
ně neví, proč se vůbec Vánoce slaví a co 
dávání dárků znamená. Stačil by jeden 
malý dárek, nebo by stačilo obdarovat lidi 
svojí přítomností a radostí. ● Mám ráda 
„Vánoce na sněhu“, takže více sněhu by 
neuškodilo a obešla bych se bez každo-
ročního shonu a stresu. 
 
Děkujeme tímto pracovníkům i uživatelům 
Charitního domova za vlídné přijetí, zvláš-
tě pak Mgr. Janě Malotové za poskytnutí 
odborné exkurze a všem přejeme požehna-
né a radostné prožití vánočních svátků.  n 
 

Naďa Fraisová  
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Zprávy z farnosti 

10.11.2012, Shimoga, India 
 
Moje drahá teto Marto, 

Tento dopis Ti píše Tvůj milující 
Ashwin. Vede se nám dobře. Jak se máte 
u vás? Teď když skončilo monzunové ob-
dobí, máme tady začátek zimy. Protože 
bydlíme v hornaté oblasti, už nám dost 
pršelo. Ale nebyly kvůli tomu žádné problé-
my. Farmáři byli naopak spokojení. Příroda 
je tady teď pěkná. Brzy ráno se budíme do 
husté mlhy a chladného počasí. Myslím, 
že i u vás brzy bude zima, že? A tak při té 
příležitosti posílám přání všeho dobrého 
k Vánocům a novému roku 2013 vám 
všem. 

Letos už studuji ve druhém ročníku 
kurzu přípravy na univerzitu. Beru teď stu-
dium opravdu vážně, protože mne čekají 
písemné zkoušky. Díky tomu, že jsem se 
hodně učil, složil jsem v pololetí zkoušky 
ze všech předmětů. Denně si opakuji učivo 
ze všech hodin a neplýtvám časem. Vím, 
že jen když dosáhnu nejlepších známek, 
budu mít možnost pokračovat v dalším 
studiu. Prosím, modli se za mne a mé stu-
dijní výsledky. 

V říjnu jsem se zúčastnil jednodenního 
tábora organizovaného naší společností. 
Přednášeli nám o tom, jak se vypořádat 
s některými problémy v životě. Životní obtí-
že a problémy nás často vedou k depresi, 
ale pokud máme dost odvahy, víry a sebe-
vědomí, můžeme se ke každé situaci po-
stavit pozitivně. Na těchto přednáškách 
jsem se hodně naučil. V průběhu přestá-
vek mezi přednáškami byly různé písně a 
aktivity, do kterých jsem se zapojil i já 
s kamarády. A také jsme se hodně modlili 
za naše sponzory - rodiče. Až jsem byl 
překvapený, jak rychle to tam uteklo.  

Právě teď se chystáme na svátky. U 
vás je to asi stejné, že? Přeji všem hodně 
štěstí, pokoje a úspěchů v nadcházejícím 
svátečním období. Z částky, kterou jsem 
od vás obdržel darem, si koupím nové 
sváteční šaty. A tím svůj dopis končím. n 

Tvůj milující Ashwin Pinto 

Adopce na dálku - z Indie nám píše Ashwin  

P roč každý rok před Vánocemi či Veli-
konocemi probíhá v naší farnosti pro-

dej přání či dekorací? Dovolte mi, abych 
připomněla, odkdy u nás existuje tento 
„tradiční prodej“.  

Od roku 2003 totiž naše farnost podpo-
ruje v rámci programu Adopce na dálku 
chlapce jménem Ashwin Pinto (narozen 
21. 9. 1995). Ashwinovi tehdy bylo 8 let. 
Dnes je mu 17 let. Před rokem jsem 
v občasníku psala o jeho postoupení na 
další stupeň vzdělávání. Každý rok jsme 
totiž informováni o jeho prospěchu. I dnes 

vás můžu ujistit, že naše podpora má smy-
sl, Ashwin ve zkouškách obstál a postoupil 
opět dále.  

Náklady na studium jsou v minimální 
výši 6 000,- Kč a díky vaší štědrosti jsme 
mu mohli loni poslat 7 000,- Kč. Z této 
částky mu pak mohl být zaplacen poplatek 
za studium, pořízeno oblečení do školy, 
učebnice, taška, boty a jiné potřeby. Za 
což je velmi vděčný. Proto moc děkuji jmé-
nem Ashwina za Vaši podporu a prosím, 
vzpomeňte na něj i ve svých modlitbách. n 

Marta Rafajová 

Ashwinův dopis do Otrokovic 

Ukázka písma Kannada, v kterém 
Ashwin píše své dopisy: 
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Vlevo Ashwin ve věku 7 let. 
Vpravo současné foto Ashwina. 

Z áměr postavit zahradní altán jsme měli 
již dlouhou dobu, ale nikdy nedošlo 

k jeho realizaci vzhledem k ekonomické 
situaci, která panuje v neziskových organi-
zacích a sociálních službách.  

Věděli jsme, že z vlastních prostředků 
by se nám tento projekt nepodařil uskuteč-
nit. Snažíme se však stále naši službu 
posouvat dál, zkvalitňovat ji a nabízet nové 
možnosti našim uživatelům. Proto jsme 
zkusili oslovit potencionální donátory, firmy 
a osoby z blízkého okolí, s otázkou, zda by 
se chtěli podílet na našem plánu a tím nám 
pomoci.  

S velkou radostí můžeme oznámit, že 
se již nyní těšíme z krásného dřevěného 
přístřešku, jehož slavnostní kolaudace i s 
vysvěcením od místního faráře, P. Mgr. 
Josefa Zelinky, proběhla dne 13. 11. 2012 
s úvodním slovem starosty Města Otroko-
vice, Mgr. Jaroslava Budka, za přítomnosti 
ředitele Charity sv. Anežky Otrokovice, 
Ing. Petera Kubaly, a dalších zainteresova-
ných osob, včetně vedoucího střediska 
Samaritán, Mgr. Tomáše Bernatíka. 

A k čemu má náš nový přístřešek slou-
žit? Vyplývá to již z jeho názvu – přístřešek 
pro sociálně – terapeutické aktivity. Snaží-
me se našim uživatelům nabízet více než 
ubytování a sociální poradenství, které 

nám ukládá zákon, máme zájem také na 
rozvoji jejich osobnosti.  

Pravidelně proto vytváříme různé pro-
gramy a aktivity, vnitřní i venkovní, dle 
počasí, našich možností, nabídky okolí a 
především přání uživatelů. Těšíme se, že 
již na jaro 2013 pro řadu z nich začneme 
využívat tento přístřešek. Bude však 
k dispozici pro kohokoliv z našich uživate-
lů, aby tam individuálně či s ostatními trávil 
své volné chvíle v příjemném prostředí 
zahrady našeho Azylového domu Samari-
tán, ať už posezením, relaxací, povídáním 
si, četbou nebo hraním her. Každé pozitiv-
ní vytržení ze stereotypu všedního dne je 
přínosem. 

Těší nás, že jsme dosáhli vytčeného 
cíle spojením naší vize se vstřícností do-
nátorů a také se zapojením uživatelů služ-
by, kteří si uvědomují, že tyto kroky činíme 
pro ně, a přiložili vlastní ruku k dílu. V rám-
ci institutu veřejné služby, která funguje 
pod úřady práce, obyvatelé Samaritánu 
pomáhali tesaři, který vedl stavbu, s dílčími 
úkony a pracemi. Mnozí z nich jsou oprav-
du šikovní, pracovití, manuálně zruční. 

Děkujeme za pomoc zejména všem 
sponzorským firmám.  n 
Bc. Kamila Mošťková – sociální pracovnice 

Na zahradě Samaritánu vyrostl dřevěný altán 
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C htěl bych vás seznámit s akcí Rybičky 
14. Je to akce, kterou pořádal oddíl 

TOM. Vyrazili jsme v pátek 16.11. 
z otrokovického nádraží, kde se nás sešlo 
celkem patnáct. Pak jsme společně pokra-
čovali vlakem. Cílem naší cesty byla zá-
kladna Asociace TOM na Polaně. Cesta 
příjemně ubíhala a všichni jsme se moc 
těšili na nové společné zážitky. Těšit jsme 
se přestali v okamžiku, kdy nám vedoucí 
oznámili, že nás čeká 10 km pochod 
„s plnou polní“. 

Cesta nám utekla docela rychle, ale 
byla dost namáhavá. Na pokraji sil jsme se 
doplazili ke svému cíli. Uvítala nás útulná 
oddílová chatička. Spali jsme v horním 
pokoji, kde byly postele, kam jen oko do-
hlédlo. Na deseti postelích se nás 15 
v pohodě vešlo. Naši vedoucí si vybrali 
nejpohodlnější postele, i když byly zřejmě 
určeny trpaslíkům, nebo dětem menšího 
vzrůstu. Poté, co jsme se vybalili, nám 
vedoucí dopřáli odpočinek při svíčkách, 
čajíčku a hudbě. Tak skončil první den.  

Sobota byla plná her, které nás měly 
naučit vzájemné spolupráci. Některé hry 

byly velmi obtížné a vyžadovaly hodně 
síly, vytrvalosti a inteligence. Díky dobré 
spolupráci jsme všechny úkoly zvládli a 
užili si spoustu legrace. Další hry nám 
umožnily více a lépe se poznat a zjistili 
jsme, že se můžeme jeden na druhého ve 
všem spolehnout.  

Kromě her bylo potřeba uklidit, uvařit, 
nařezat, naštípat dříví a vůbec nás čekala 
spousta další práce, na což jsme byli 
zvyklí z minulých akcí, takže jsme ani moc 
nefrflali. Odměnou nám bylo večerní sledo-
vání oblíbeného pořadu Partička. V neděli 
nás čekala ranní mše ve Velkých Karlovi-
cích. Velmi se nám líbilo kázání místního 
faráře, který nám ukázal, jak si všímat 
krásy obyčejných věcí. Po mši nás vedoucí 
pozvali na horký čaj, který byl díky brzké-
mu odjezdu autobusu opravdu horký!!! Pak 
už následovala cesta domů. Během cesty 
jsme si povídali o svých nových zážitcích. 

Tahle akce byla opravdu vydařená a 
myslím, že nejsem sám, kdo se těší na 
další. n 

Peťa Blahuš (Sympaťák) 

Víkendovka na Polaně - Rybičky 14 

Tříkrálová sbírka 2013 

S  příchodem adventu se přiblížil čas 
příprav na další Tříkrálovou sbírku 

2013, která se bude konat v  sobotu 
5. ledna 2013 od 10 do 15 hodin.  

Tříkrálová sbírka může být příležitostí 
pro každého z nás osvědčit naši křesťan-
skou lásku v praxi, ať už jako koledníci, 
vedoucí skupinek, nebo ti, kdo koledníky 
přijmou s otevřeným srdcem. Charita sv. 
Anežky se na vás všechny  - děti i dospělé 
– tímto chce obrátit s prosbou o pomoc a 
spolupráci při Tříkrálové sbírce 2013. 
Pojďte s námi navštívit lidi dobré vůle v 
našem městě, popřát jim do nového roku a 

předat kousek radosti, kterou nosíme v 
srdci. 

Aby koledníci stihli navštívit všechny 
domácnosti v celém našem městě, je potře-
ba alespoň 32 skupinek a 5 skupinek 
v Kvítkovicích. Sehnat takové množství ko-
ledníků je náročné, a proto budeme rádi, 
když se pro tuto službu rozhodnou i noví 
dospělí vedoucí skupinek a noví malí koled-
níci. Zájemci se můžou přihlásit u Magdy 
Honzíkové, nebo přímo v kanceláři Charity 
sv. Anežky. n 

Magda Honzíková 

Pojďte s námi navštívit  
lidi dobré vůle 
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Najdi 11 rozdílů ve vánočních stromcích 

FARNÍ OBČASNÍK  
Vychází při příležitosti církevních svátků. Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. Určeno pro vnitřní 
potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení textů. Redakční rada:  
P. Mgr. Josef Zelinka, Pavel Ludvík, Pavel Rafaja. Adresa redakce: Nám. 3. května 166, 765 02 
Otrokovice, tel. 577 922 337. E-mail: obcasnik@volny.cz, http://www.farnost.otrokovice.cz 
Uzávěrka dalšího čísla: 3.2.2013. Vydání dalšího čísla: 17.2.2013.  

Ze života Tomíků 
Ve dnech 26. – 28. 10. 2012 proběhla na 
základně Potštát víkendovka obou oddílů 
TOM - dokončení vojenského výcviku jed-
notky *MASH* 2012. Všichni zúčastnění 
vojáci i vojačky prošli na výbornou. 
V pátek 9. 11. 2012 se statečné Žabičky 
rozhodly přenocovat ve farní klubovně. 
Všem 11 holkám se to líbilo. 
O víkendu 16. – 18. 11. 2012 se skupinka 

starších dětí vydala na akci s názvem Ry-
bičky 14, jedná se o novou akci pro mlá-
dež od 14 let. Cílem akce je utužit kolektiv 
a strávit chvíle se svými oddílovými vrstev-
níky. 
V sobotu 1. 12. 2012 se parta kluků 
z 15UP vyřádila na paintballu v areálu bý-
valého zlínského Svitu.  
S malým zpožděním, ale přece, dorazil 
v sobotu 8. 12. 2012 Mikuláš i do otroko-
vické Sokolovny.  

Smějeme se  
n  Malá Kristýnka smutně hledí do předvá-
nočního deště: „Já se tak hrozně těším na 
Vánoce. Doufejme, že nám do toho nepři-
jde poslední soud.“  
n  Je před Vánocemi. Babička si vzala 
tříletou vnučku na klín, aby jí něco přečet-
la, a nasadí si brýle. Potom prohodí: „Co 
by sis přála k Vánocům?“ Vnučka odpoví: 

„Brýle, ale takové jako máš ty, abych si 
sama mohla něco přečíst.“ 
n  Pan farář vzal prvňáčky do kostela, aby 
jim vysvětlil, co vše tam je. Jedna žena 
tam zrovna uklízela a umývala podlahu. 
Malá Vendulka o tom doma nadšeně vy-
právěla: „Mami, dnes jsme byli v domě 
Pána Boha. On tam nebyl, ale viděli jsme 
jeho ženu.“ 
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Doplňovačka - postava z vánočního evangelia 
1. Jeden z darů Tří králů pro Ježíška 
2. Období před Vánocemi 
3. Předvánoční pobožnosti 
4. Jiný z darů Tří králů pro Ježíška 
5. Poslední z darů Tří králů pro Ježíška 
6. Úkaz na nebi, který doprovázel Ježíškovo 
narození 
7. Zvíře, které bylo v betlémské stáji 

Vánoční osmisměrka 
pro malé děti 

ADAM, AMEN, AMBIT, BOŽÍ, DĚTI, HROB, 
HORA, CHRÁM, KŘÍŽ, KREV, KAIN, KADIDLO, 
KLÍČ, KNĚZ, LAIK, LÁSKA, OMYL, OVCE,  
SATAN, SMRT, STÁJ, SVATBA, TĚLO, TVOR, 
URNA, VÍNO, VINA, VÍRA, ŽALM, ŽIVOT 
V tajence najdeš zvíře z vánočního evangelia  

Josef s Marií bydleli v městě Nazaret. 
Betlém, kde se narodil Ježíšek, je však 
od Nazareta hodně vzdálený, několik 
dnů chůze. Co bylo důvodem, že se 
Josef s Marií ocitli v Betlémě? 
 
ADAM, ASTMA, BATERKA, BRATRA-
NEC, CENA, ČERT, DĚDEČEK, HO-
LOHLAVÝ, HOUŠTÍ, IKONA, KINO, 
KŮŽE, NOVÝ, OKNO, OMYL, OPATR-
NÝ, OSOBNÍ, OSTROV, OTOK, POŠ-
ŤÁK, PŮST, PÝCHA, SAMUEL, SEŠIT, 
SMRT, SRDCE, SUCHO, ŠROUBO-
VÁK, TĚLO, TETA, TREST, ÚKOL, 
VYKOUPENÍ, ZRAK 

Vánoční osmisměrka pro větší děti 


