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Umíme se radovat tak jak děti?

Milý deníčku, brzy již budou Vánoce, pro mnohé nej-
krásnější svátky v roce. Svátky klidu a míru. I já mám

Vánoce velmi ráda. Od poloviny listopadu se těším, až
vyzdobíme byt, začneme poslouchat koledy, budeme moci
zapálit svíčku na adventním věnci. Zkrátka až začne ad-
vent, radostné chvíle před příchodem Ježíše Krista.
Z nadšení pro nadcházející svátky mě však trochu vyvá-
dějí reakce některých lidí v mém okolí, kteří ve Vánocích
vidí jen starosti.

„Holky, nevíte, co mám koupit manželovi k Vánocům?“
„Kdy budete dělat vánoční úklid? Já na to vůbec nemám
čas!“ „ Ani nevíte, jak strašně moc se těším na Vánoce. Až
nebudu muset do práce!“  To je jen zlomek z mnoha vět,
které slyším až příliš často. Při těchto větách se často
zarazím a ptám se sama sebe: Copak Vánoce jsou jen o
stresu? To se není z čeho radovat? Když pak ale trávím
čas ve škole s malými dětmi, veškeré mé pochybnosti jsou
pryč. A když pak slyším jejich nadšení z toho, že se bude
rozsvěcovat vánoční stromeček na náměstí, je to nesku-
tečně krásný pocit.

A tak mě napadlo: umíme se i my, dospělí, před Váno-
ci taky tak krásně bezelstně radovat? Dokážeme vyjádřit
svou radost i nad naprostou maličkostí, jakou je třeba již
zmíněný rozsvícený stromeček na náměstí? Dokáže nám
na tváři vyloudit úsměv slovo advent? Já myslím, že to
dokážeme. Všichni bez rozdílu, jen si toho asi někteří
nejsou vědomi. Nebo si toho vědomi snad ani nechtějí být.

Víš, deníčku, měla bych takový malý a skromný sen.
Aby se ta úžasná, bezprostřední, předvánoční dětská ra-
dost objevila v adventním čase, a nejen v něm, i v očích
nás dospělých. Abychom s dětskou upřímností jásali po-
každé, když uslyšíme koledu. Když o adventní neděli za-
pálíme novou svíci nebo když ucítíme vůni skořice, tak
typické pro předvánoční čas. Abychom alespoň na chvíli
zapomněli na shon s nákupem vánočních dárků, na
úklid… Ale možná je to až příliš troufalé. Anebo snad
ne? 

Michaela Lišková
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Vánoce v naší farnosti

24. 12. 2014, středa, 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. 2014, čtvrtek, 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. 2014, pátek, 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. 2014, sobota, sv. Jana
Pouť na Sv. Hostýn Výlet pořádá TOM
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 17:00 vánoční koncert
28. 12. 2014, 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
29. 12. 2014, pondělí
Senior C – sál v přízemí 14:00 mše svatá
30. 12. 2014, úterý
Otrokovice – charitní kaple 10:00 mše svatá
31. 12. 2014, středa, sv. Silvestra
Malenovický hrad 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. 2014, čtvrtek, 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
2. - 5. 1. 2014 obvyklý pořad bohoslužeb
4. 1. 2014, neděle
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 17:00 novoroční koncert: Magna Mysteria a hosté
6. 1. 2014, úterý, Zjevení Páně
Otrokovice – kostel sv. Vojtěcha 18:00 mše svatá

Bohoslužby a kulturní akce v době vánoční
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Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi
Ve farním kostele:
 Neděle 21. 12. od 16 do 18 hod. za pří-
tomnosti více zpovědníků.
 Středa 17. 12., pátek 19. 12. a pondělí
22. 12. vždy hodinu před večerní bohosluž-
bou v 17 hod.
V Kvítkovicích:
V sobotu 20. 12. v 17 hod.
Ve Zlíně v kostele sv. Filipa a Jakuba:
Ve všední dny od 17. 12. je příležitost ke
svátosti smíření v 9 - 12 a 14 – 17 hod.

Přístup k jesličkám v kostele sv. Vojtěcha:
25.12. - 1.1.  od 14 do 18 hod.
Mimo to vždy před
bohoslužbami a po
nich.

Kam o Vánocích na besídky a koncerty
25. 12. v 15 hod.
Vánoční besídka v kostele sv. Vojtěcha
„Vánoční koledování aneb přišli jsme
k vám na koledu“

27. 12. v 17 hod.
Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha
Program:
Vánoční písně a koledy, J. J. Ryba – Čes-
ká mše vánoční
Účinkují:
Ženský pěvecký sbor Otrokovice – sbor-
mistr Marek Obdržálek, Mužský pěvecký
sbor Hlahol Mysločovice – sbormistr Mi-

chal Mynář, Lenka Kedrová – soprán;
Vlasta Procházková – alt, Ivo Melkus –
tenor, Michal Mynář – bas, Zdeňka Hřibo-
vá - varhany

28. 12. v 15 hod.
Vánoční besídka v kostele sv. Anny
v Kvítkovicích

4. 1. 2015 v 17 hod.
Novoroční koncert v kostele sv. Vojtěcha
Magna Mysteria a jejich hosté.

Vánoční přání a poděkování
V letošním roce jsme si připomněli čtvrtstoletí od znovunabytí svobody vyznávat naši

víru. Vážíme si tohoto daru našeho Pána a posíláme slova díků vám všem, kdo jste
ony těžké doby pomohli naší farnosti a církvi přežít. Děkujeme vám, že jste udržovali kos-
tely, zajišťovali chod farnosti a předávali víru dalším generacím navzdory nebezpečím,
které to přinášelo.

O nadcházejících Vánocích budeme myslet zejména na ty z vás, kterým věk, nemoci
a různá strádání již nedovolují osobně se účastnit bohoslužeb a dalších akcí. Vnímáme
vás jako nenahraditelnou součást naší farní rodiny a věříme, že i díky vašim modlitbám se
nám daří společné dílo.

Uvědomujeme si, jak široká skupina lidí z našeho středu nabídla své síly do služby
Bohu a lidem a stará se o potřeby farníků, ale také o hmotné zázemí, které je nezbytné
pro život našeho společenství. Oceňujeme přitom nejmladší generaci, která postupně
přebírá odpovědnost za svěřené úkoly.

Přejeme vám všem požehnané Vánoce, plné radosti z narození Krista, a do nového
roku srdce naplněné Božím pokojem, radostí a láskou, která má odvahu svědčit o našem
Pánu. 

Členové pastorační a ekonomické rady farnosti
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Chrámový sbor:
24. 12. 2014 ve 24:00 hod. v Otrokovicích
25. 12. 2014 v 7:30 hod. v Otrokovicích
25. 12. 2014 v 9:00 hod. v Kvítkovicích

Chrámový sbor bude zpívat
Českou mši vánoční od
Vojtěcha Javory.

vstup: Sláva na nebi
žalm: Dnes jsme viděli Tvou slávu

Pane
mezizpěv: Spí Jezulátko, spí
obětování: Přicházíme do Betléma
sv. přijímání: Beránku Boží, Děťátko milé
závěr: Narodil se Kristus Pán

housle: Helena Kotulanová, flétna: Jiřina
Pšenková, varhany: Lenka Kuběnová, diri-
gent: Zdeňka Kvasnicová

Vánoční kytarovka
25. 12. v 10:30 hod. v Otrokovicích

Při mši svaté se bude
zpívat směs známějších
moderních písní a koled

vstup: Prišli sme Ťa vzývat
žalm: Dnes se nám narodil Spasitel

Kristus Pán
evangelium: Nesem vám noviny
obětování: Tvé světlo ve tmě svítí
přijímání: Slyšte, slyšte pastuškové

Imanuel
závěr: Tisíc andělů

Narodil se Kristus Pán

Zpívání při vánočních bohoslužbách

Vánoční přání faráře
Milí farníci.

Ze srdce Vám všem přeji Bohem
požehnaný čas vánočních svátků i Nového
roku, ať tyto dny prožijete v pěkné atmo-
sféře rodinného společenství.

Máme totiž za sebou Rok rodiny, kdy
jsme se snažili udělat něco víc pro to, aby
v našich rodinách vládl Duch Boží a pokoj
Kristův. Kéž se toto úsilí promítne i do
svátečního času ve Vašich rodinách.

Při té příležitosti chci poděkovat všem,
kdo se o dobré prožití Roku rodiny i všeho
ostatního v životě farnosti jakkoliv přičinili.

Myslím také na Vás všechny, kteří jste
doma sami a také na Vás, kteří se již kvůli
stáří nebo nemoci nedostanete do kostela.

Ať Vám náš Pán Ježíš Kristus přináší
do srdce pokoj, útěchu i trpělivost ve
všech obtížích života. 

O. Josef Zelinka

Poděkování redakce
Farního občasníku
K tomu, aby naše farnost sedmkrát za

rok vydala Farní občasník, je potřeba
mnohem více lidí, než jsou ti, jejichž pod-
pisy můžeme vidět pod články.

Vám všem, kdo s občasníkem pomá-
háte, chci vyjádřit svůj obdiv a poděková-
ní. Za pomoc, napsaný příspěvek, za radu
či námět, za pochvalu i připomínku, za
toleranci. Za to, že zachováváte FOMU
svou přízeň, že ho čtete.

Mám velkou radost, že se objevili další
lidé, kteří pomohli převzít tíhu příprav ně-
kterých čísel.

Děkuju vám všem a přeju vám požeh-
nané Vánoce. 

Pavel Ludvík
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Podřimoval jsem jednu neděli v kostele
při prvním a druhém čtení. Vtom jsem

si uvědomil, že čtení už skončilo, že zní
varhany a že je slyšet zpěv. Zastyděl jsem
se - já nezpívám, není to ostuda? Podíval
jsem se do naší lavice, její osazenstvo
také nezpívalo. Ohlédl jsem se na druhou
stranu a v jedné široké lavici uprostřed
kostela z osmi lidí šest nezpívalo. Takže
jsem docela zapadl.

Bylo ale vše v pořádku? Naši tátové si
auta spravovali sami, my auta nyní vozíme
do opraven. Naše mámy pekly na oslavy
cukroví, my se dnes domlouváme
s cukrářkami, aby nám napekly. Prostě si
někoho najmeme a za službu mu zaplatí-
me. Ale nemůžeme si přece najmout lidi,
aby za nás zpěvem chválili Hospodina!

Už léta se mi zdá, že se v kostelech
přestává zpívat. Podobné zjištění jsem
před časem četl i ve zpravodaji zlínské
farnosti. Tam si počtu nezpívajících prý
všiml i kněz, přerušil mši svatou a dal hla-
sovat, kdo zpívá.

Vím, že zpívat není jednoduché. Je
mnoho lidí, pro které je polovina tónů
v písničce buď moc vysokých nebo moc
nízkých, nebo nemají cit pro rytmus. Ale
snad by to přece šlo. Vzpomínáte na jednu
scénu z filmu Šest medvědů s Cibulkou?
Jak medvědi uspořádali smuteční zpěv
nad omámenou ležící uklízečkou? Zpívat
neuměli, ale jejich brumendo dalo dohro-
mady slušný smuteční zpěv.

Podobně při Živém betlému v roce
2013 duněl zpěv skupiny pastýřů farním
kostelem jaksepatří, a přitom při zkouš-
kách jen tři z deseti pastýřů prohlásili, že
jsou schopni zpívat. Takže to s tou naší
neschopností zpívat asi nebude tak zlé.

Jestliže si ale někdo nezazpívá ani
doma, ani v létě u ohně nebo grilování,
nebude zpívat ani v kostele. A tady se
obracím k mladým rodičům. Výchova k

hudbě a zpěvu začíná už v rodině. Když se
děti nevedou ke zpěvu a hudbě jako malé,
ve starším věku se to už nepodaří. A je
dnes tolik možností, jak se dítě může nau-
čit na něco hrát nebo zpívat. Nemusí umět
Mozarta či Beethovena, stačí, když dokáže
zahrát nebo jednoduše doprovodit pár
písniček.

V době mých vysokoškolských studií
jsme se na kolejích často scházeli na ně-
kterém z pokojů. Kdo uměl hrát na kytaru,
hrál. Kdo uměl zpívat, zpíval. Kdo neuměl
nic, vyfasoval dřevěné tyčky nebo kazoo a
dělal aspoň hluk. Tvořil atmosféru, zapadl
do party a stal se potřebným.

Před rokem jsme se sešli na jedné
velké rodinné oslavě. Po dobrém obědě se
sedělo a povídalo, pojídalo, popíjelo.
K večeru jsme vytáhli kytaru. Máme štěstí,
že kytaristů je mezi námi víc a mohli se
střídat. Začali jsme zpívat, nejprve tři, čtyři,
pak zpěváků přibývalo. Večer se osmělily i
starší děti, synovec se začal zajímat, jak
se na kytaru hraje, a začal na ni vyluzovat
své první zvuky. Akordy to opravdu nebyly,
ale to nevadilo. Děda, který moc nezpívá
ani nehraje, cítil potřebu vnuka podpořit a
pustil se do zpěvu. Atmosféra začala str-
hávat ostatní.

Pozdě večer zpívali všichni bez rozdílu.
Kdo neuměl, aspoň broukal melodii nebo
ťukal do stolu a do skleničky. Před očima
mám stále švagra (rovněž nezpívajícího a
nehrajícího), jak téměř v transu bubnuje
rukama do stolu. Na ten večer se v naší
rodině stále vzpomíná a asi těžko na něho
zapomeneme.

Byl bych rád, kdyby tomu podobně
mohlo být i v kostele. Nadcházející Vánoce
a vánoční koledy k tomu dávají příležitost.
Jak můžete číst na předchozích stránkách,
hudba je zajištěná. Ještě ten zpěv. Co
říkáte, zkusíme zpívat? 

Pavel Ludvík

Zpívat jak šest medvědů s Cibulkou
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Přehled farních zpráv

Křty a pohřby
za poslední období
Křty: Matěj Stehlík, Natálie a Tomáš Ca-
báníkovi. Poslední rozloučení: Jarmila
Balcárková, Ladislav Šácha, Marie Su-
chánková, Anna Gottwaldová.

Sbírka na nové sochy ve farním kostele
Naše farnost shromažďuje individuální finanční dary, které budou sloužit na pořízení

nových soch do výklenků kostela sv. Vojtěcha. Již byly instalovány sochy sv. Anežky
České a sv. Jana Pavla II. Cena každé sochy činí cca 200 tisíc Kč.

Stav sbírky k 30.11.2014:
Z kasiček 15 620 Kč
Od jednotlivých dárců 92 300 Kč
Celkem vybráno 107 920 Kč
Dosavadních individuálních dárců včetně anonymních je 78, z nichž
mnozí už přispěli opakovaně. Ke skupinám, které přispěly, patří spo-
lečenství živého růžence, modlitební společenství a cvičení seniorů.
Všem dárcům patří srdečné poděkování.
Jak můžete přispět na sochy?
a) Drobné obnosy vložte do pokladničky v kostele.
b) Hotově ve farní kanceláři.
c) Převodem na bankovní účet č. 1405341369/0800, vs = 263
Do poznámky uveďte jméno dárce.
V případě zájmu vám O. Josef Zelinka vystaví potvrzení o daru.

 Členové PR byli vyzváni k tomu, aby
věnovali pozornost Eucharistickému kon-
gresu a jeho významu pro život farnosti.
 PR ocenila Večer chval. S touto akcí se
plánuje pokračovat.
 Výzdoba kostela na Vánoce proběhne
23.12. Od 7:30 se budou stavět stromky,
od 9 hod. věšet ozdoby.
 Tříkrálová sbírka proběhne 10.1.,
v pátek 9.1. bude požehnání koledníkům.
Objevují se požadavky na inzerci ve FO-
Mu. PR doporučila, aby se v něm neobje-
vovaly žádné inzeráty.
 PR nesouhlasí s názorem, aby se rušil
dovoz nemohoucích lidí na mše svaté.
Doporučuje Charitě, aby se v této službě
pokračovalo.

 Proběhla diskuse k novému osvětlení
v kostele. Lidem vadí lišta nad obrazy, ale
kladně hodnotí osvětlení. Zkusíme zabarvit
lištu do odstínu stěny, zapraví se díry ve
zdi a osvětlení se bude častěji zapínat,
abychom mohli ocenit dojem z obrazů.
V novém roce bude sejmuto spodní osvět-
lení a nahradí ho popisy obrazů. Aby popi-
sy ladily s obrazy a osvětlením, bude jejich
provedení konzultováno s odborníkem.
 PR byla seznámena s obsahem práce
přípravné skupiny, která zajišťuje oslavy
posvěcení kostela v roce 2015.
 PR se zabývala návrhem pořídit nové
dřevěné židle místo dosluhujících v suteré-
nu a bude se hledat vhodný typ na každo-
denní víceúčelový provoz. 

Dolomity 2015
Ve dnech 4. - 11. 7. 2015 je v plánu zájezd
z farnosti do Dolomit. Bližší informace
osobně u Pavla Čecha nebo na mobilu
777 268 576. Přihlašovat se je potřeba
nejpozději do 31. 1. 2015.

Z jednání pastorační rady farnosti 1. 12. 2014
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Z jednání pastorační rady farnosti 3. 11. 2014

Čím se zabývala ekonomická rada v roce 2014
 Začátkem roku rada schválila návrh
smlouvy na zhotovení nové sochy Jana
Pavla II. s panem Josefem Staňkem.

 Rada se zabývala možností využít zku-
šenosti Lenky Hanzlové během půlroční
praxe na faře i v dalším období.
V následujícím půl roku bylo umožněno
uzavřít s ní dohodu o provedení práce, aby
se prověřilo, zda obsah prací bude možné
považovat i do budoucna pro farnost za
potřebný. Poté byla rada seznámena
s rozsahem prací: evidence a ukládání
tiskovin a dokumentů, uspořádání archivu,
vyřizování faktur, evidence účtů, dopisová-
ní kroniky a vytváření její obrazové přílohy,
kopírování textů pro různé účely farnosti,
evidence a tisk úmyslů na mše sv., sepiso-
vání a tisk nedělních ohlášek, výzdoba a
podíl na úklidu kostela, asistence při výuce
náboženství, zajištění a výroba pomůcek
pro zážitkové metody výuky, výroba pomů-
cek pro děti na advent, postní dobu a má-
jové. Na základě toho farnost požádala
úřad práce o dotaci na další tentokrát roční
období na uzavření pracovní smlouvy
s polovičním úvazkem, z níž se bude hra-
dit polovina minimální mzdy.

 Byly vyhodnoceny výkazy příjmů a výda-
jů za tři roky zpětně. Z toho vyplynulo, že
v r. 2011 a 2012 se po odečtení plánova-
ných a účelových výdajů dařilo za jeden
rok ušetřit přibližně 150 000,- Kč, ovšem
v r. 2013, kdy se realizovala rekonstrukce
terasy, se neušetřilo nic. Letošní rok se

zatím jeví podstatně lépe než roky minulé.
 Byla podána žádost na město Otrokovi-
ce o proplacení nové dlažby na terase
kostela, která zasahuje na pozemek měs-
ta. Tato žádost byla kladně vyřízena a
farnosti byla proplacena částka 37 000 Kč.
 Členové projednali návrh města Otroko-
vice na bezúplatné převedení farních po-
zemků u kostela, na kterých má město
zbudované chodníky, do majetku města.
Rada odsouhlasila, že si farnost pozemky
ponechá a bude s městem jednat pouze o
smluvním řešení ohledně zodpovědnosti
za údržbu a provoz na tomto veřejném
prostranství.

 Město Otrokovice navrhlo smlouvu o
výpůjčce pozemků u kostela, na kterých
má zbudované chodníky a parkovou zeleň.
Rada návrh projednala a poslala městu
své připomínky ke smlouvě.

 Ohledně nabídky části pozemku, kam
zasahuje nová dlažba navazující na tera-
su, nebyl dosažen jednotný názor. Převa-
žuje názor ponechat pozemek městu.

Pastorační i ekonomická rada děkuje
všem farníkům, kteří se svojí štědrostí
podílejí na tom, že se bez potíží daří
splácet dluh na rekonstrukci terasy,
současně se daří pokrýt náklady na
nové sochy a to bez omezování ostat-
ních výdajů na provoz farnosti. 

 Otec Josef seznámil přítomné s výsledky
ankety o promítání – promítání bude probí-
hat 1x za měsíc v pondělí po mši svaté.
 PR má v plánu oslovit P. J. Plodra na
postní duchovní obnovu a P. A. Hráčka na
příští rok na adventní duchovní obnovu.
 PR si stanovila cíle oslavy 20. výročí
posvěcení kostela sv. Vojtěcha: příležitost
setkání stavitelů, prostor pro vzpomínky
účastníků, prezentace naplnění smyslu

stavby, poděkování iniciátorům a realizáto-
rům, prezentace stavby, propojení
s městem, vydání FOMu zaměřeného na
oslavu výročí.
 Dohodlo se první setkání pracovní skupi-
ny ohledně organizace oslav 20. výročí
posvěcení kostela.
 Budou zajištěny popisky křížové cesty v
souvislosti s novým osvětlením. 
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Oslavy posvěcení kostela sv. Vojtěcha

Jak se nás týká Eucharistický kongres 2015

V novém roce si budeme připomínat 20.
výročí posvěcení kostela sv. Vojtěcha.

Stalo se tak 1. dubna 1995. V novém roce
toto datum vychází těsně před Velikonoce-
mi. Oslavy proto proběhnou o víkendu 18.
- 19. dubna 2015.

V sobotu 18. dubna bude v 10 hod.
mše svatá, na kterou je pozván arcibiskup
Jan Graubner, coby světitel kostela, a po
ní bude následovat společenské odpoled-
ne na Sokolovně. Nedělní mše sv. už bude
věnována svátku patrona kostela sv. Vojtě-
cha a oslavy uzavře v neděli 19. dubna
odpoledne koncert. Výročí si ale budeme
připomínat i při Noci kostelů 29. 5. 2015.

Při oslavách výročí chceme děkovat
nejen Bohu, že můžeme kostel a prostory

kolem něho využívat. Chceme poděkovat
všem, kteří se stavby zúčastnili, a připome-
nout toto období i těm, kteří byli tehdy ještě
malí, kteří si události nepamatují nebo kteří
v naší farnosti v té době nežili.

K přípravě oslav byl ustaven organizač-
ní tým a jeho členové v tuto dobu již vy-
mýšlí program, zvou hosty a zajišťují vše
potřebné, aby oslavy byly důstojné. Jak ale
můžete pomoci vy ostatní?

Budeme rádi, kdybyste nám mohli po-
skytnout vaše vlastní fotografie se záběry
ze stavby kostela, vzpomínky z tohoto ob-
dobí, příhody, které jste při stavbě zažili,
příp. historky pro zasmání. Podrobnější
informace dostanete na jaře příštího roku. 

Organizační tým slavnosti

P rvní neděli adventní nám otec arcibis-
kup ve svém listě napsal: „Vstupujeme

do roku, který papež František určil jako
Rok zasvěceného života. Pro církev
v Česku je to také rok Eucharistického
kongresu - sjezdu. Eucharistický kongres
je příležitostí ukázat našemu okolí na Boží
přítomnost v Nejsvětější svátosti, jak při
průvodu Božího těla ve farnosti, nebo při
diecézním sjezdu 15. a 16. 5. v Olomouci,
tak při Národním eucharistickém kongresu
17. 10. v Brně.“

Možná si mnozí věřící řeknou, že to je
něco, co se týká hlavně představitelů círk-
ve a duchovních. Sotva kdo si umí před-
stavit, co takový kongres obnáší. Naši bis-
kupové ovšem svolávají tento kongres
kvůli tomu, aby všichni věřící oživili svoji
víru, že právě Kristus přítomný v Eucharistii
je středem našeho křesťanského života.
Podle slov delegáta ČBK pro eucharistický
kongres, biskupa Jana Vokála, bychom jej
měli chápat jako místo setkání k modlitbě, k
veřejné manifestaci víry ve skutečnou přítom-
nost našeho Pána a Boha v Nejsvětější svá-
tosti oltářní, k prohloubení nauky o Eucharistii
a k oživení a posílení osobního vztahu k
Pánu Ježíši.

Tento smysl kongresu proto může být

naplněn za předpokladu, že mu bude před-
cházet příprava v jednotlivých farnostech,
potom se budou moci zájemci z farností
zúčastnit programu ve své diecézi a nako-
nec se zástupci diecézí setkají na národ-
ním kongresu. Ten bude předstupněm
slavení 51. mezinárodního eucharistického
kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016
v Cebu na Filipínách.

Co je tedy nyní aktuální pro nás, věřící
ve farnostech:

Podle předběžných informací má být
v Olomouci v pátek 15. 5. během dne při-
pravený program pro žáky z náboženství,
večer pro mládež a v sobotu 16. 5. pro
ostatní věřící.

ČBK připravila pro farnosti a společen-
ství šest základních přípravných témat,
zpracovaných jednotlivými diecézemi pro
prvních šest měsíců roku 2015:
Leden – Eucharistie a jednota; únor –
Eucharistie a společenství; březen – Eu-
charistie a solidarita; duben – Eucharistie
a evangelizace; květen – Maria a Eucha-
ristie; červen– Slavení eucharistie

Postupné zapojení farností a další pod-
něty budou zveřejňovány na webu
www.nek2015.cz. 
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Chlapská
Už čtvrt století uplynulo,
Kdy klíče na náměstích zněly,
V srdci radost…
Otce z Říma vítal národ celý,
V nás lidech se cosi hnulo…

Dál roky ubíhají znova,
Bůh nové výzvy před nás staví,
Více než dost…
A není to jen, co nás baví,
Dnes o chlapech tu zazní slova…

Snad víme, jací máme být,
Těch vzorů, kterých kolem nás už přešlo,
Tak proč mám zlost…
A proč už tolikrát mi nešlo,
Ve správnou dobu zachovat klid.

Zas v práci jsme se nepohodli,
Šéf mi výpovědí hrozí,
Drsná zkušenost…
Doma děti důvěřivě po taťkovi lozí,
Nepomáhá rada: víc se modli!

A v podvědomí čas mi tiká,
Vlasy ubývají nebo šednou,
I výtah vezmu na milost…
V autobusu si chci sednout,
Že běh přechází v chůzi si muž nerad zvy-
ká…

Hledám smysl věcí, událostí,
Kam jdeme, odkud směřujeme,
Otázky jako nezvaný host…
Stačí to, že milujeme?
Nebo má víc, kdo se postí?

A níž a níž se propadám,
Má to všechno vůbec cenu?
Tak už dost…!
Chlape, zastav, mysli, máš děti a ženu,
Ten úkol můžeš udělat jen Ty sám!

Před zavřenými dveřmi svoji touhu dusím,
Tichý hlas mne stisknout kliku nutí,
Co je milost…?
Už dlouho láká mne to divné chlapské hnutí,
No, moc tomu nevěřím, ale asi to zkusím…

Pro své otázky řešení už tuším,
Odpovědí je mi Ježíš sám,
Vrátila se radost…
V tichu šťasten pláču, slzy polykám,
Pak v kruhu chlapů do bubnu buším…

Nemám všechno vyřešeno,
Jen hledání postoupilo do další fáze,
Chci pomáhat Mu stavět most…
Po kterém lidé dojdou k Otci snáze,
Večer máme „chlapy“, moje milá ženo…

Za chlapské společenství Petr Staněk

Z chlapského společenství v naší farnosti

Již několik let funguje v naší farnosti společenství mužů. Pravidelně se v něm scházejí
muži z Otrokovic, ale i z okolních měst. Z prostředí tohoto společenství čerpá i následující
báseň.
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Večer chval poprvé v naší farnosti

Večer chval jsem poprvé zažila před
několika lety v kostele P. Marie Po-

mocnice křesťanů na Jižních Svazích. Bylo
to období, které bylo spojeno s mým účin-
kováním v kapele MRRK, která působila
při salesiánském středisku a kdy měl člo-
věk možnost potkat spoustu zajímavých
lidí. Mezi nimi i některé z organizátorů fes-
tivalu Pod věží, kteří zařadili do pátečního
večerního programu právě Večer chval.

Kdybych tehdy nebyla požádána o
fotodokumentaci průběhu celého festivalu,
nevím, jestli bych na Chvály vydržela. Za-
čínaly i končily pozdě, ještě cesta domů a
v sobotu zase od rána na festivalu
s foťákem v ruce. Ale jsem ráda, že jsem
nakonec zůstala, protože to na mě udělalo
velký dojem.

Kostel byl osvětlen pouze svíčkami, po
straně bylo umístěno plátno, na které se
během večera promítaly texty písní, takže
zapojit se mohl každý, kdo chtěl. Byl po-
zván host, který měl krátkou promluvu.
Hudební doprovod zajišťovalo seskupení,
tehdy možná ještě náhodné, ale tak per-
fektně sehrané a s pestrým nástrojovým
obsazením, že byl zážitek je poslouchat.

Pojetí celého večera mě naprosto vy-
hovovalo. Člověk mohl úplně „vypnout“,
ponořit se do melodií písniček a zaposlou-
chat se více do jejich slov, strávit více času
v tichu, bez zbytečných slov. Vždyť On
stejně všechno ví.

Ten Večer chval ve mně dozníval ještě

dlouho. Myslím, že po tomto úspěchu na
festivalu vznikla Chválová kapela u sv.
Filipa a Jakuba. Pak se začaly tyto večery
pořádat každý měsíc. Někdy v kostele ve
městě, jindy zase na Svazích. Dá se říct,
že se na ně zlínští „specializovali“. Některé
lidi z kapely jsem znala, a tak i to byl další
z důvodů, proč do Zlína na Chvály zajíž-
dět.

Postupně nás začalo jezdit na Chvály
do Zlína z naší farnosti více. Někdy jsme
naplnili i 2-3 auta, podle časových mož-
ností.

V Otrokovicích jsme často slýchali, že
mladí nemají o adorace zájem. Upřímně
řečeno, myslím si, že mladí lidé jsou
v dnešní době vzdálení tomu, aby mecha-
nicky odříkávali modlitby z kancionálu.
Tato forma je nemusí oslovovat a vyhovo-
vat jim. Jsou náročnější. Vznikají různé
prezentace, klipy s náboženskou témati-
kou zaměřené na mládež, které mohou
dost dobře posloužit při chválovém večeru
jako podněty k zamyšlení.

Každý den jsme obklopeni hlukem a
mnoha slovy ze všech stran. Možná někdy
chceme prostě jen pobýt před svatostán-
kem, naslouchat a zažívat ticho.

Proto jsme se s Magdou a Pájou roz-
hodly, že je čas místo klasické adorace
zkusit uspořádat Večer chval, který by
mohl být svým pojetím pro mladé atraktiv-
nější (ale nejen pro ně). Vybraly jsme pár
písniček, některé známé všem, některé
novější, zkusily jsme oslovit pár lidí, zda by
nám pomohli s promítáním, se zpěvem a
doprovodem na nástroje a vše připravily
na pátek 7. listopadu 2014 do našeho far-
ního kostela.

Pak už jsme byly jen zvědavé, jak to
dopadne. Zda někdo přijde a zda vše pro-
běhne tak, jak bychom si přály. Byly jsme
moc rády, když naše pozvání přijal i otec
Bohumil, což bylo další krásné zpestření, a

„Jsi schopen volat, když tvůj tým
vstřelí gól? A nejsi schopen zpívat
chvály Pánu? Vyjít trochu ze své
vážnosti? Chválit Boha je zcela

nezištné. Neprosíme, neděkujeme:
chválíme.“ (Papež František)
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jsme vděční za jeho slova a myšlenky,
které si, myslím, pamatujeme ještě i dnes.

Podle ohlasů, které se ke mně dostaly,
soudím, že se první Večer chval celkem
povedl. Trošku jsme měly obavu z toho,
jak tuto „aktivitu“ přijmou starší farníci a
jestli u nich nenarazíme. Ale musím říct, že
se k nám dostaly pozitivní reakce i z jejich
řad. Potěšilo mě, že kromě našich mladých
se tam objevilo i dost lidí neznámých.
Jsme za to upřímně rádi. Možná tam byli
jen ze zvědavosti, co to vlastně bude. Kéž
bychom je tam viděli i příště, to je naše
přání.

Zatím máme představu, že pokud na-
jdeme ochotné mládežníky, kteří nám po-
mohou s přípravou, budeme Večer chval
pořádat 1 za 3 měsíce. Kdo by chtěl prožít
Večery chval častěji, má možnost zajet do
Zlína, kde se konají každý měsíc. Pro mě

jsou chválové večery místem, kde dobíjím
baterky a kde se dá načerpat spousta in-
spirace.

Rozpis zlínských Večerů chval můžete
najít např. na www.vecerychval.cz nebo
www.rr49.cz. 

Danča Kořenková

 Na Chválách jsem nebyla, nevyšlo mně
to, ale slyšela jsem v modlitební skupince
matek, že z ní byly asi 2 ženy a moc se jim
to líbilo, i proložení slova tím pozvaným
otcem, doufám, že to bude pokračovat,
chtěla bych příště taky přijít.

 Večer chval je přesně tím typem pobož-
nosti, která v Otrokovicích chyběla. Celko-
vý průběh večeru mne potěšil a obohatil.
Spojení promítání textu chval, nádherné
přírody, příjemné osvětlení prostoru malý-
mi svícemi, vytvořilo důvěrnou atmosféru
pro opravdové společenství věřících. To
vše doplněno hudbou a zpěvem, ke které-
mu se mohli všichni připojit, umocnilo tento
prožitek. Mládež tento večer připravila s
otevřeným srdcem, a tak každý mohl upro-
střed svého nitra a v pokoře srdce chválit
našeho Pána. Tato forma je příjemná,
prostá a umí proniknout do hloubi duše.
Snad by mohla oslovit i širší okruh věří-
cích. Určitě by bylo vhodné Večer chval
opakovat jednou za 2 či 3 měsíce. Všem
děkuji.

 Na Chvály jsem se už dopředu těšila,
splnily moje očekávání. Myslím, že jsou
plnohodnotnou náhradou prvopáteční ado-
race, možná na závěr by mohl kolovat
mikrofon a kdo by chtěl, připojil by svoji
chválu či díky. Texty písní dobře doplnily
také fotografie, které se objevovaly na
plátně.

 Na chválovém večeru jsem byla již něko-
likrát, tak jsem byla zvědavá, jaký bude ten
náš. A musím říct, že organizátorům se
povedl. Nejlepší na tom všem bylo docela
velké zastoupení mladých lidí, které jindy
v kostele na adoracích můžeme vídat jen
málo. Myslím, že Chvály byla osvěžující
novinka.

 Líbilo se mi to. Dříve jsem na Chvály
jezdila do Zlína, teď budu chodit sem.

 I v mých 80 letech mě Večer chval oslo-
vil. Chválili jsme Boha obrazem, písněmi,
slovy i v krátkém rozjímání. Přítomnost
mladých byla super. Byl to krásný večer,
díky za něj. 

Ohlasy Večera chval od jeho účastníků
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Pátek 4. července. Vystupuji z vlaku ve
francouzském Culoz, kam pro mě

přijíždí auto. Za volantem sedí sympatická
Francouzka Ismerie, doprovází ji Konžan-
ka Giselle. Společně přijíždíme do nádher-
ného opatství Hautecombe na břehu jeze-
ra Lac du Bourget. Stojí zde starý, původ-
ně benediktinský klášter, nynější sídlo a
mezinárodní formační centrum komunity
Chemin Neuf. Před sebou mám 6týdenní
"Stage Co" čili komunitní stáž, a tak jsem
zvědavá, co se bude dít.

Vítá mě energická Maďarka Klara a po
obvyklých úvodních otázkách jako Mluvíš
francouzsky? Tak anglicky? Jak se jmenu-
ješ? a Odkud jsi? mě posílá na večeři.
Večer mám volný, proto se jdu důkladně
vyspat (záhy se to ukáže jako ne úplně
snadné, neboť pokoj sdílím s Brazilkami,
které žijí v poněkud jiném rytmu...) a těším
se, že druhý den dorazí pětičlenná česká
skupina.

Sobotní dopoledne trávím s Egypťan-
kou Amy, která přijela stejně jako já na
komunitní stáž.

V poledne jdeme na mši a po obědě
nás čeká příprava sálu pro naše
"meetingy". Později vítáme ostatní stážisty.
Večer se poprvé setkáváme všichni a tak
trochu udiveně po sobě pokukujeme. Jsou
tu Poláci, Maďaři, Rusové, Brazilci, ale
taky jednotlivci ze Španělska, Holandska,
pár Francouzů a mnozí další, celkově na
stáž přijelo přes 40 mladých z 15 zemí
celého světa. Také ČR má své zastoupení
– je nás tu 6 a do party přibíráme i jedinou
účastnici ze Slovenska. Postupně se se-
znamujeme se všemi, přičemž nenápadně
zjišťujeme, kdeže vlastně leží Burundi,
jaký je úřední jazyk Keni a jestli ve Francii
budeme muset skutečně před každým
jídlem jíst talíř salátu.

Druhý den se program komunitní stáže
rozbíhá naplno. Ráno po snídani se schá-

zíme v kostele a spolu s bratry a sestrami
z komunity Chemin Neuf se pokoušíme
modlit místní oficium, což není jen tak,
když člověk neumí francouzsky. Po modlit-
bě každý ze stážistů v tichosti usedá do
přednáškového sálu a věnuje se půlhodině
četby z Písma. Následuje přednáška (na
kterou máme jako ostatně na vše ostatní
zajištěny překlady do našich národních
jazyků) a osobní rozjímavá modlitba. V
poledne se scházíme v kostele na mši a
po ní nás čeká oběd. Společné jídlo se
stává ideální příležitostí k poznání zvyklos-
tí a jazyků různých národů – a tak za chvíli
voláme na Maďary místo českého "Ahoj"
maďarské "Szia", zkoumáme rozdíly mezi
češtinou a polštinou a lovíme zajímavosti o
pro nás exotických zemích.

Po obědě se vrháme na komunitní
specialitu – nádobí tu totiž umývají všichni
společně, a tak se vždy o jeden talíř přeta-
huje deset rukou... Sotva si na chvíli vy-
dechneme, svolávají nás na odpolední
práce. Venku na dvoře nás čeká italský
novokněz Gionata a přiděluje nám úkoly.
Připravuje se Kána (setkání pro manželské
páry), Češi staví stany - v dešti, který nás
během stáže provází často. A prší i v týd-
nu, kdy spolu s dalšími přijíždějícími při-
pravujeme festival pro mladé. Tentokrát už
nám deštivé počasí přece jen vadí. Na 4. a

Komunitní stáž v opatství Hautecombe
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5. týden v Hautecombe jsme se totiž i my
přestěhovali z kláštera do stanů, z nichž
některé protékají, všude je bláto, zima je i
Středoevropanům, o Afričanech ani ne-
mluvě. Přesto panuje dobrá nálada, zvlášť
když po večerním oficiu a adoraci vychází-
me z kostela a vidíme nádhernou duhu.

Počasí se skutečně zlepšuje, a tak
můžeme 1 400 účastníků setkání vítat za
krásného letního dne. Rozbíhá se meziná-
rodní festival Welcome to Paradise, v
němž si každý najde to své: přednášky,
workshopy, všechny možné (i nemožné)
sporty, koncerty, posezení s přáteli v baru
na břehu jezera, osobní tichou modlitbu i
velké chválové večery, mši sv. i komunitní
modlitbu, zkrátka na co si kdo vzpomene.
Je to takové celosvětové setkání mladých
v menším měřítku, v němž se česká skupi-
na rozhodně neztrácí – vždyť nás sem
dorazilo téměř 40!

Po týdnu festival končí. Většina účast-
níků odjíždí domů, zůstávají jen stážisté a

několik desítek zájemců o ignaciánské
exercicie. Na ty odjíždíme do asi 80 km
vzdálené vesnice Montaigneu, kde nás
vítají v komunitním domě Siloe. Exercicie-
mi nás provází spolu s dalšími členy komu-
nity Chemin Neuf francouzský kněz
P. Arnaud Bonnassies, jenž je v komunitě
zodpovědný za mezinárodní misii mláde-
že. Přes 100 mladých účastníků exercicií
se noří do ticha a vychází z něj až po týd-
nu na závěrečné slavnosti, při níž se mísí
vděčnost s nostalgií – všichni jsme mnoho
prožili a mnoho obdrželi, je ale čas se roz-
loučit a vrátit se zpět do svých zemí.

A tak si vyměňujeme kontakty, loučíme
se a druhý den se rozjíždíme doslova do
celého světa. S sebou si odvážíme krás-
nou zkušenost, nová obdarování, meziná-
rodní přátelství a také vědomí, že stálo za
to se do tohoto prázdninového dobrodruž-
ství pustit. 

Pavla Drážná

Komunita Chemin Neuf vznikla ve Fran-
cii v roce 1973 v Lyonu. Jde o římsko-

katolickou komunitu s povoláním k ekume-
nismu – jejími členy jsou jak katolíci, tak i
křesťané z nekatolických církví. Komunita
Chemin Neuf také sdružuje všechny život-
ní stavy – manželské páry, svobodné laiky,
kněze i bratry a sestry žijící v celibátu. V
současnosti má komunita téměř 2000 čle-
nů z různých zemí.

Spiritualita komunity čerpá jak z odkazu
sv. Ignáce z Loyoly, tak ze zkušenosti cha-
rismatické obnovy. Hlavním posláním ko-
munity je budování jednoty a formace křes-
ťanů, komunita proto nabízí zejména for-
mační nebo vzdělávací programy a exerci-
cie.

V ČR komunita sídlí v bývalém jezuit-
ském klášteře v Tuchoměřicích u Prahy,
spravuje ale také komunitní domy v Bílé
Vodě a v Bartošovicích v Orlických horách.

Členové komunity neužívají žádný ře-
holní oděv, jen k modlitbě a při liturgii oblé-
kají jednoduchou bílou albu s kapucí
(podobně jako např. bratři z Taizé). V civilu
užívají běžný oděv, nosí však většinou
oblečení "v komunitních barvách" (tj. bílá a
hnědá, popř. béžová) a na krku tmavě hně-
dý dřevěný křížek.

Podobných komunit existuje samozřej-
mě více, v ČR působí kromě Chemin Neuf
také např. Koinonia Jan Křtitel (Plzeň),
Emmanuel (Brno) a Komunita Blahosla-
venství (Dolany u Olomouce). Více na
www.chemin-neuf.cz. 

Co je komunita Chemin Neuf?
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Zprávy z Charity

Ve škole jsem si musela splnit odbor-
nou praxi u seniorů: z nabízených

pracovišť jsem si vybrala Charitu sv. Anež-
ky v Otrokovicích, do Zlína na Burešov se
mi na praxi jít nechtělo. Netušila jsem, že
si vyzkouším praxi na čtyřech různých
pracovištích. Jsem ráda, že jsem byla
v Charitě sv. Anežky a dozvěděla jsem se
spoustu informací o různých službách.

Tyto služby jsou důležité pro lidi různé-
ho věku, kteří se o sebe nedovedou posta-
rat již sami, mají různě závažné problémy
v rodině nebo jsou v životní tísni. Všechny
tyto služby jsou důležité a potřebné a mys-
lím si, že i vítané. Usnadňují spoustě lidem
život, protože je zde někdo (pracovníci
Charity), kteří těmto potřebným lide pomá-
hají ze všech sil. Je to velice záslužná
činnost, ale mnohdy nedoceněná. Všechny
pracovnice, které jsem na Charitě poznala,
dělají svou práci dobře a poctivě.

Ve škole si osvojujeme hlavně teorii, na
praxi si něco vyzkoušíme prakticky a do-
zvíme se hodně informací o zařízení, jak to
tam funguje, o personálu i klientech, něco
si i vyzkoušíme, ale jako praktikantka jsem
spíše pomocná síla pro všechno.

Praktikanti nevidí pořádně do celkové
práce sociálních pracovnic. To až nastoupí
do zaměstnání, tak teprve potom zjišťují,
co všechno je potřeba umět, znát, vědět,
jak pomoci, jak komunikovat s určitým kli-
entem, jak a v čem se orientovat, a že je
všechno úplně jinak, než se učili ve škole.
Teprve v zaměstnání opravdu vidí, jak to
v zařízení doopravdy funguje.

Přeji všem pracovníkům hodně sil,
energie a radosti z této záslužné práce, ať
se jim daří. Charitě bych přála mnoho spo-
kojených a pokud možno bezproblémo-
vých klientů a další roky dobře odváděné
práce. 

Šárka Šišková, praktikantka na Charitě

Můj pohled na praxi u seniorů
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Úklid bez starostí pro všechny

Sociální podnik Úklid bez starostí fun-
guje v Charitě již třetím rokem. Zamě-

řuje se na úklid v domácnostech nebo ce-
lých domech. K úklidovým pracím patří
kompletní úklid místností bytů a kanceláří
a jejich vybavení, úklid domů a vstupních
prostor do domu nebo venkovních prostor.
Je určen všem, kdo projeví zájem. Jsme
variabilní a po dohodě přístupni každému
přání. Provádíme i umývání automobilů.

Zaměstnáváme osoby, které jsou na
běžném pracovním trhu znevýhodněny a
hledají uplatnění velmi obtížně – osamoce-
né matky s dětmi, dlouhodobě nezaměst-
naní lidé a lidé s pracovním omezením.
Nabízené práce jsou rozdělovány podle

schopností a časových možností pracovní-
ků.

Přednostně zaměstnáváme současné
nebo bývalé uživatele Nového domova,
jehož cílem je naučit uživatele samostat-
nosti a aktivitě a tím snižovat jejich závis-
lost na systému sociální pomoci. Dáváme
tak možnost těmto lidem získat pracovní
návyky, zodpovědnost k práci a také mož-
nost přivýdělku. Dlouhodobým cílem je
zaměstnat pracovníky na trvalý plný nebo
částečný úvazek.

Zisk z podnikání přispívá k podpoře
činnosti naší organizace, která v sobě za-
hrnuje poskytování důležitých a rozsáhlých
služeb pro potřebné osoby. 

Národní potravinová sbírka 2014 se povedla

V sobotu 22. 11. 2014 jsme se jako
dobrovolníci zapojili do Národní potra-

vinové sbírky. Pro klienty služeb Charity
sv. Anežky Otrokovice se nám podařilo od
zákazníků Tesca v Obchodním centru Zlín
vybrat 2104 kg potravin. Potraviny rozdá-
me rodinám s dětmi a lidem bez domova,
se kterými pracují naše služby.

Touto cestou chceme poděkovat vám
všem, kteří jste se svým nákupem rozhodli
do sbírky přispět. Velké díky patří také
všem dobrovolníkům, kterých letos bylo
30, bez jejich pomoci bychom se neobešli.
Celou akci hodnotíme velmi pozitivně a
rádi bychom v ní pokračovali i nadále. 

Bc. Veronika Netušilová,
pracovnice Azylového domu Samaritán

Informace o Národní potravinové sbírce
ze serveru Potravinypomahaji.cz
V sobotu 22. 11. 2014 se při Národní po-
travinové sbírce vybralo celkem 173 tun
potravin - téměř třikrát více než vloni. Na-
kupující za jediný den darovali 146 tun
(vloni 55 tun), firmy navíc přispěly 25,5
tunami (vloni 11 tun). A na internetu přes

damejidlo.cz lidé darovali v přepočtu další
1,6 tuny jídla.
Do charitativní akce se ve více než 380
obchodech Tesco, Penny Market, Kau-
fland, Albert, Globus a dm v malých i vel-
kých městech po celé České republice
zapojily desetitisíce Čechů. S organizací
pomáhalo 2000 dobrovolníků. 
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V tyto dny už asi máte také dost neko-
nečných reklam na Vánoce, také už

možná nemůžete slyšet všudypřítomné
koledy a tak si možná s porozuměním pře-
čtete následující řádky od jednoho slavného
člověka:

Podivný obyčej naší doby totiž Vánoce
proměnil v ohromnou reklamní kampaň.
Většina novinářů musí své vánoční články
napsat někdy v posledních dnech své letní
dovolené a připravit je k vydání někdy už v
půli podzimu....

Při vší oficiální publicitě je ale poměrně
vzácné mluvit o nadcházejících Vánocích,
když se skutečně blíží. A ještě možná
mnohem vzácnější je říct, s pevným a úpl-
ným uspokojením, že Vánoce přišly….

Podle moderních obchodních zvyklostí
trvá příprava velmi, velmi dlouho a samot-
né slavení je velmi, velmi krátké. To je
samozřejmě v příkrém rozporu se staršími

tradičními zvyklostmi z dob, kdy šlo o po-
svátnou slavnost. Přípravy tehdy měly
podobu spíše strohého období adventu a
štědrodenního postu. Když se pak ale pře-
šlo ke slavení Vánoc, trvalo to ještě dlouho
po skončení sváteční hostiny na Hod Boží....

Marně bych skrýval své reakcionářské
předsudky, které mě přivádějí na scestí k
myšlenkám, že na tom starším způsobu
něco bylo. Dokonce jsem tak drzý, že se
dopouštím temného podezření, že by bylo
lepší, kdyby si lidé užili Vánoc, až když
skutečně přijdou, místo, aby je nudily a
otravovaly zprávy, že se blíží…

Také souhlasíte s autorem podobně
jako já už po přečtení prvních řádků? Také
se vám zdá, že píše o naší době, o našem
městě a naší společnosti?

Tyto řádky napsal spisovatel Gilbert Keith
Chesterton a bylo to už v roce 1934. 

Pavel Ludvík

Znáte pět jazyků lásky? Tak se nás ze-
ptal na začátku první promluvy otec

Peter Krenický, pocházející ze Slovenska,
který nyní řadu let působí na Zakarpatské
Ukrajině. Umíte se modlit? Stěžujete si, že
při rozmluvě s Bohem jste roztržití, napa-
dají vás jiné myšlenky, než ty, které chcete
Bohu sdělit a jemu naslouchat? Tak se
nyní soustředíme na Pět jazyků lásky.
První - KVALITNÍ ČAS
To je takový čas během dne, kdy mě ne-
bude nic rušit. Budu se moci věnovat Bo-
hu. A můj čas aby byl upřímným projevem
mé lásky k samotnému Bohu.
Druhý - DOTEKY
Doteky Boží lásky činí všechno novým a
jsou různé. Nepoznáme je na sobě, dokud
se nezbavíme nelásky k bližnímu.
Třetí - SLOVO
Bůh se na nás obrací vždy dobrým slovem
evangelia. Jeho slovo je Pravda. Když se
mu otevřeš, naučíš se naslouchat, rozumět
mu a tím se naučíš i naslouchat druhým

lidem. Tak se staneš součástí Božího plánu.
On je síla lásky. Staň se modlícím se křesťa-
nem! Méně se naplňuj médii, více Bohem!
Čtvrtý - DÁRKY
Projev svou lásku drobnými dárky, které
od tebe milující osoba čeká. Poděkování,
omluva, pohlazení, ale i důvěra a odevzda-
nost jsou také dárky. Odevzdej Bohu kaž-
dý svůj hřích, i který nechceš říct. Beránek
Boží snímá všechny hříchy světa!
Pátý - SLUŽBA
Ježíš přišel na svět a zemřel na kříži z
velké lásky k nám. Je služebníkem LÁS-
KY. Mše svatá je Služba Boží. Křesťané
jsou služebníky druhým. Charita je řeč o
Jeho lásce, kterou jsi vykonal ty. Učit se
být s Pánem, najít si alespoň chvíli a za-
hledět se mu do očí a tehdy nás smrt ne-
bude ovládat a staneme se Jeho služební-
ky. Vytrvat v modlitbě je věrnost. A nade
vším je jeho úžasná Láska.
O několik myšlenek otce Krenického se
chtěla s vámi podělit Marie Šmiková

Vánoce – jsou koncem nebo začátkem?

Duchovní obnova ve Zlíně 15. listopadu 2014
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Vesele do nového roku 2015

Očenáš karbaníků
V knize Květy Legátové  Želary se popi-

suje situace, kdy kolem hospody, u níž
hrají chlapi karty, prochází mariánské pro-
cesí a spustí modlitbu Otče náš. Karbaníci
se neodvažují pokračovat ve hře a modlí
se spolu s procesím:

Chlapi povstali, smekli čepice, nudí se,
modlitba trvá dlouho, ale neodvažují se
rušit. Všemohoucí by s nimi mohl zatočit.

Otče nás, jenž jsi na nebesích, mám
hrát tu plonk desítku? Posvěť se jméno
Tvé, kdybych měl v ruce aspoň dvacet!
Přijď království Tvé, Sluka neměl pouštět

ten štych, buď vůle Tvá, ty víš, jaký je to
somár, jako v nebi, drž nade mnou, Pane
Bože, ruku, ať mu biju ultimo, tak i na ze-
mi, on je jistě drží, blbec, chléb náš vezdej-
ší dejž nám dnes, jen ať mě nevytrumfnou,
a odpusť nám naše viny, měl jsem hrát
betla, jakož i my odpouštíme našim viní-
kům, kdybych neměl ty dva svršky, a neu-
voď nás v pokušení, dej, ať mi příště sed-
ne list, pane Bože, s tímhle se nedá hrát,
ale zbav nás od zlého, nic po Tobě nežá-
dám, jenom jediné eso a k tomu barvu,
amen. 

Do minulého čísla FOMu, věnovaného
znovunabytí náboženské svobody se

nevešly vtipy, které vzpomínají na útrapy
života za minulého režimu. Zasmějte se u
nich aspoň na prahu nového roku.
 Vztah mezi církví a státem byl za totality
někdy složitý, jak ukazuje rozhovor, který
v Polsku vedl katolický farář s předsedou
místní organizace komunistické strany.
Farář: Posledně jste po sobě nechali tako-
vý binec, že vám už nepůjčím sál na schů-
ze.
Předseda: Nepůjčíš-li sál, neponesu balda-
chýn o Božím Těle.
Farář: Neponeseš-li baldachýn, neposkyt-
nu hudbu na prvomájový průvod.
Předseda: Nedáš-li hudbu, nedostaneš na
oltář květiny z komunálního zahradnictví.
Farář: Nedáš-li květiny, nedostaneš tyče
na prapory pro státní svátek.
Předseda: Tak dost. Když se nedohodne-
me, přestanu ti u zpovědi říkat zprávy z
ústředního výboru komunistické strany.
 Za totality přišel inspektor za ředitelem
školy a ptá se, zda už ve škole vymýtili
náboženské předsudky.
„S Boží pomocí ano,“ říká ředitel. „Díky
Bohu,“ oddechne si inspektor.

 Na Moravě si pozvali na kobereček čle-
na tehdejšího Socialistického svazu mlá-
deže, protože žil s dívkou, aniž by byli od-
dáni. Káznili ho slovy: „Franto, žiješ s Evou
jako to hovádko bez Božího požehnání. To
jsi komunista?“
 V šedesátých letech minulého století
přišel školní inspektor do jedné školy na
Olomoucku. Navštívil i první třídu. Zeptal
se dětí: „Děti, je mezi vámi někdo, kdo se
ještě modlí?“ Malý Vávra vyskočil bez vy-
zvání a v očekávání pochvaly vyhrkl větu,
kterou slýchával od svého dědy: „Prosím,
jenom hovada se nemodlí.“
 Jaký je rozdíl mezi křesťanstvím a komu-
nismem. V podstatě žádný. Křesťanství
hlásá chudobu a komunismus ji uskuteč-
ňuje.
 Čelný představitel komunistické strany
Sovětského svazu jednal ve Vatikánu o
smlouvě mezi oběma státy. Jednání se
táhlo a papežova tiskového mluvčího se
novináři ptali, kde je problém. Odpověděl:
Papež trvá na tom, aby úvodní věta smlou-
vy zněla „Bůh stvořil člověka“. Zástupce
SSSR k tomu žádá doplněk „pod vedením
dělnické třídy.“ 

Vtipy z doby minulého režimu
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Vánoční osmisměrka pro dospělé
Z Vánočního zamyšlení Jana Wericha:
Člověk nemusí být křesťan, stačí být než člověk - aby při vzpomínce na bezbranné a chu-
dé nemluvně v jeslích kdesi v chlévě - aby se nezamyslil. Aby se nerozpomněl, že ten
človíček se narodil na útěku před brutální mocí. Na útěku před blbostí - rodnou sestrou
moci. A že všechny krásné a lidské věci, myšlenky, kumšt, svoboda, se musí skrývat před
mocí, že se rodí na útěku, ale že se nepřestanou rodit - protože se rodí z lásky.
Láska - to nejdůležitější v životě, nepodléhá přitažlivosti zemské. Rodná sestra svobody,
štít, který uchránil pokolení lidí dobré vůle, že zachrání svět. Bez lidí dobré vůle by život
byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství. Tak tedy .... (řešení najdete v tajence).

Á B E L
A D A M ,
ALBA,
ALFA,
A M B I T ,
A N N A ,
A U T O ,
B O H A TÝ,
Č L O V Ě K ,
D E K A ,
DÉŠŤ,
D Ě T I ,
D L U H ,
D Ý N Ě ,

E D E N ,
FARNOST,
H O T E L ,
H R A D ,
H R N E K ,
H R O B ,
H U Č E T ,
I D O L ,
IZÁK,
K A Š E L ,
K A Š T A N ,
K Á Z Á N Í ,
KLÁŠTER,
K L E N ,

KLÍT,
K N I H A ,
K O R Á N ,
LÉKÁRNA,
L É K A Ř ,
L E T Ě T ,
LHÁT,
LÍNÝ,
MÍRNOST,
M L Č E T ,
M R Á Z ,
M U D R C ,
N E H E T ,
N O H A ,

N O V Ý ,
O B U V ,
O P A R ,
PĚSTOUN,
PETRKLÍČ,
P O L E ,
P R Á D L O ,
P R Á H ,
P R A V D I -
VÝ,
PŮST,
R U K A ,
R Ý M A ,
Ř E K A ,

Ř Í C T ,
SCHODY,
S O U D ,
STOLIČKA,
S TŘ E D A ,
STŮL,
S U C H Ý ,
S V Ě T L Ý ,
T I C H Ý ,
TMEL,
T O P E N Í ,
T R A Ť ,
T V R D Ý ,
Ú N O R ,

U R N A ,
V E R Š ,
V L A K ,
V L O Č K A ,
V O D A ,
Z Á Z R A K ,
Z E M Ě ,
Z P Ě V Á K ,
Z R A K ,
ŽALM
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Vánoční osmisměrka pro děti
V textech, které
se čtou během
Vánoc v kostele,
se objevuje mno-
ho postav pros-
tých lidí. Dokážeš
některé z nich
vyjmenovat?
Mezi nimi je však
i jméno jednoho
panovníka. Který
to byl? Odpověď
najdeš v tajence
osmisměrky

Vánoční spojovačka

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: 1.2.2015 Vydání dalšího čísla: 15.2.2015

Spoj všechny body očíslované sudými čísly od nejmenšího po největší.

ADAM, ALFA, BANKA, DÁREK, IZRAEL, KORUNA, KRÁSA, LAIK, LÉTO, LIMONÁDA,
MÁLO, ODPOR, OPERA, ORNÁT, PARK, PAŘIT, PASTA, PATÉNA, PLNÝ, PLYN, PO-
MALÝ, RYCHLÝ, SANDÁLY, SLUNCE, ŠŤASTNÝ, TERMÍN, ÚKOL, VANA, VARHANY,
ZÁMEK, ZIMA, ZRCADLO
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Bludištěm do Betléma - pomůžeš třem králům?



Pomoz třem králům najít cestu do Betléma k jesličkám, kde leží Ježíšek!


