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Poklad pro naši farnost 

M ilí, bratři a sestry, malí i velcí! Dnešní číslo občasníku 
je převážně věnováno prvnímu svatému přijímání a 

vzpomínkám na toto téma. Možná vás to zaskočí, ale za-
čnu o vodě. Naše generace stále více zakouší, jak je dnes 
voda vzácná. Dávno je pryč doba, kdy se pro pramenitou 
vodu chodilo běžně přímo do studánek. Voda je k životu 
nezbytná, i Ježíš na kříži volal: „Žízním!“  

Představuji si, že svaté přijímání je také jako studánka 
s čerstvou vodou. Pán Ježíš dává z této studánky napít 
tolik milostí tomu, kdo o ně stojí! Dává nám je, aby nám 
pomáhaly překonávat těžkosti života, ale také aby nám 
pomáhaly objevovat radost a dobro. Kolem studánek je 
vždycky víc zeleně a kytek, jejich okolí zůstává svěží. 

Od Poslední večeře je Kristus přítomný všude tam, kde 
se slaví mše svatá. Kdo má srdce čisté a touží po Něm, 
může při Eucharistii s Ježíšem důvěrně mluvit, čerpat 
z Něho životodárnou sílu a nechat se jím přetvářet! Snaž-
me se udělat všechno pro to, aby první svaté přijímání 
našich ratolestí nebylo tím posledním, aby měly touhu 
chodit „pít ke studánce“ po celý svůj život. Vždyť žízeň 
máme přece pořád a všichni chceme dobře a smysluplně 
žít s výhledem na Boží království.  

Pomozme dětem objevit, že v Eucharistii je opravdu 
Pán Ježíš osobně, že je mi blízko. Že je to On, kdo mě má 
rád, On, který mi rozumí víc než moji nejbližší. Že je to On, 
na kterého se můžu vždycky spolehnout, i když mně ně-
kdy dává náročné úkoly. 

Modleme se společně za děti i za jejich rodiče, aby 
vytrvali, protože v rodičích vidí děti příklad a zrcadlí jejich 
vztah k Bohu. Nemají to lehké, tlak společnosti je velký. 
Ale když se rozhlédneme v naší farnosti, kteří mladí lidé 
se obětavě věnují dětem a mládeži v oddíle, ve schole 
apod., téměř všichni živý vztah k Ježíši doma „podědili“. 
Díky za to dědictví! Ukrývá se v něm pro naši farní rodinu 
poklad. 

Marie Čechová 

 

Farní občasník 
Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích  
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Blíží se první svaté přijímání dětí 

1947 
V roce 1947 přistupovaly k prvnímu svaté-
mu přijímání dvě třídy z Baťova a jedna ze 
školy Komenského v Otrokovicích, v kaž-
dé bylo přes 30 žáků a žákyň, celkem asi 
100 dětí. Naším třídním katechetou byl P. 
Ferdinand Neubauer, farářem byl P. Jo-
sef Kunický a po jeho zatčení (přečetl v 
kostele list našich biskupů) P. Erich Pe-
přík. Duchovní příprava probíhala v hodi-
nách náboženství, v rodinách jsme se při-
pravovali modlitbou. Asi hlavní starostí ro-
dičů v poválečném období bylo zajistit dě-
tem slavnostní oblečení. 

Zejména si vzpomínám, že náš kate-
cheta často opakoval, jak Pán Ježíš dal 
(skrze sv. Markétu Marii Alacoque)  přísli-
by těm, kdo po devět měsíců každý první 
pátek půjdou k svatému přijímání - dosta-
nou milost, že vytrvají v kajícnosti až do 
konce a zemřou ve stavu milosti. Skutečně 
jsme mnozí v návaznosti na první sv. přijí-
mání tuto pobožnost splnili. 

Když jsem přával našim diplomantům, 
využíval jsem nápisu rozšířeného v brati-
slavských električkách: „Ak stojíte, držte 

sa!” Myslím, že je to přání použitelné i ve 
významu „Držte se eucharistického Pána”, 
protože časté svaté přijímání je důleži-
tým prostředkem úspěšně naplněného 
křesťanského života. 

Antonín Galatík 
 
1954 a 1962 
V této ne zrovna příznivé době pro víru žili 
v Otrokovicích lidé, kteří nechali své děti 
pokřtít a přivedli je k prvnímu svatému přijí-
mání, a to navzdory politické situaci. Ve-
doucí garnitura státu se věřícím vysmívala 
a snažila se je od víry odradit mnohdy do-
sti krutým způsobem. 

V roce 1954 přistoupila k prvnímu sva-
tému přijímání má sestra Helena. Zde jsou 
její postřehy: „Toho roku přijalo svaté přijí-
mání 21 dětí, téměř celá třída. Přípravu 
v hodinách náboženství měla paní kate-
chetka, ale její jméno si již nevybavuji. Ke 
konci příprav nás měl vyzkoušet otec Jan 
Raška, tehdejší pan farář v Otrokovicích. 
Měla jsem velké obavy ze zkoušení, proto-
že kdo nebude umět, nemůže přistoupit ke 
svatému přijímání.  

Vzpomínky na první svaté přijímání 

Veliké tajemství 

V  tomto občasníku máme k dispozici velkou řadu příspěvků na téma první svaté přijí-
mání. Když jsem si všechny příspěvky prošel, uvědomil jsem si, jak velkým tajem-

stvím Eucharistie je – nejen co se týká samotné svátosti.  
Pro mě je tím tajemstvím už to, co všechno se kolem slavnostního svatého přijímání 

děje a co všechno se za tím účelem dá do pohybu. Zajímavé je, kolik nových dospělých 
z řad rodičů potkám, které jsem z kostela vůbec neznal. Někteří z nich asi chodí obvykle 
do kostela někam jinam, ale mnohé přiměje ukázat se na bohoslužbách právě až příprava 
jejich dětí na přijímání. Někteří se zapojí do programu přípravy s rodiči, i když do kostela 
nechodí. Jakou sílu má Eucharistie, že tolik lidí je ochotno udělat něco, co obvykle nedělají. 

A druhým velkým tajemstvím pro mě je, jak snadno se mnohé děti i s rodiči po slav-
nostním přijímání opět ztratí z mého dohledu. Pro zajímavost mě napadlo si to spočítat. 
Během 12 let jsem připravoval na svaté přijímání celkem 159 dětí. Když jsem si prošel 
jejich seznam, napočítal jsem 73 těch, které znám nebo si vybavuji, že jsem je aspoň ně-
kdy v posledních letech viděl. Mnohé z těch ostatních už bych asi ani nepoznal. 

Především je velikým tajemstvím samotná Eucharistie, a tak není divu, že do tohoto 
tajemství není pro mnohé snadné proniknout. Věřím ale, že mnozí, kteří se po prvním sva-
tém přijímání Ježíši přítomnému v této svátosti vzdálili, si tu cestu během života opět na-
jdou, protože náš Spasitel na každého trpělivě čeká a své tajemství také jim touží odhalit.  

O. Josef Zelinka 
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Veškerá bázeň se rázem rozplynula, 
když otec Raška vešel do třídy. Byl usmě-
vavý, laskavý, ke všem vlídný, a tak jsme 
to zvládli. Ve mně jeho přítomnost ve třídě 
zanechala vzpomínku na celý život. Často 
si na něj i dnes vzpomenu. Škoda, že mu-
sel záhy z farnosti odejít. Oslava se konala 
ve farní zahradě, kde se také fotilo. Otec 
Jan Raška působil v Otrokovicích v letech 
1948–1954. Shodou okolností jsem se 
mohla zúčastnit i jeho pohřbu. Konal se 
v roce 1992 po jáhenském svěcení otce 
Huberta.“ 

V roce 1962 nás ke svatému přijímání 
přistoupilo jen 10. Zdá se, že šedesátá léta 
byla v tomto ohledu ještě horší než před-
chozí. Na postojích lidí se odrazily všechny 
politické procesy a nátlaky na věřící. A tak 
mnozí se vzdali víry a své děti k ní již ne-
vedli, aby měli klid. Dodnes si pamatuji, jak 
ve druhé třídě přišel do třídy ředitel školy 
a vyzval, ať vstanou děti, které chodí do 
náboženství a do kostela. Moc nás nebylo, 
stály jsme před celou třídou a následovalo 
kázání, jak jsme zaostalí, že teď je již jiná do-
ba atd. Snad proto nás bylo tak málo 
u svatého přijímání. Příprava probíhala 
v rámci hodin náboženství, ale v závěru jsme 
měli asi 2 nebo 3 setkání přímo v kostele. 

Otec Otto Kouřil pro nás měl vždy něja-
ký příběh. Jeden mi utkvěl v paměti: 
Ve věřící rodině nechodil otec do kostela, 
vše kolem víry ignoroval. Manželka a děti 
se za něj vroucně modlili, zvali jej na mši, 
ale on jako by to neslyšel. Jednou zůstala 
na stole otevřená bible a v ní červenou tuž-
kou podtržený nějaký text. Jeho oči to 
upoutalo a text jej natolik oslovil, že uvěřil. 
Dnes si již nepamatuji, jaký výrok to byl, 
ale od té doby vím, že Boží slovo má vel-
kou sílu a máme-li otevřené srdce, dokáže 
nás proměnit. První svaté přijímání 
v našem malém kostelíčku Michaela ar-
chanděla bylo srdečné, atmosféra slav-
nostní a kostel plný lidí, kteří se na nás us-
mívali. Pohoštění jsme měli na zahradě 
u Zatloukalů, kousek od bývalé fary, kde 
se již žádné akce konat nemohly. 
Magda Vaclová s přispěním Heleny Miklové 

1958  
Do základní školy jsem chodil v Kostelci 
nedaleko Kyjova, kde jsem jako dítě žil. 
Výuka náboženství, kterou vedl pan farář 
(poněvadž kaplana neměl), tam začínala 
až ve třetí třídě, a to přípravou na svaté 
přijímání. Já jsem do 1. třídy nastoupil v ro-
ce 1954 a v roce 1957 jsem začal s přípra-
vou na sv. přijímání. Velmi rád jsem však 
poslouchal biblické příběhy a protože jsem 
měl bratra o 4 roky staršího, vklínil jsem se 
k němu do třídy a pan farář mi v tom ne-
bránil. Výuka náboženství probíhala podle 
tehdejší metodiky. 

První svaté přijímání jsme prožili za 
krásného slunečného dne, vidím to, jako 
by to bylo včera. Skoro všichni kluci jsme 
byli v kyjovském kroji, který je velmi hezký. 
Posezení a focení jsme měli v okolí fary, 
kde jsou větší přírodní prostory – u nás 
v Kostelci bylo panství a hned naproti fary 
přes silnici byl zámek. Ještě v ten den si 
mě pan farář vybral za ministranta a sloužil 
jsem jako ministrant asi do 16 let. Když 
pozpátku hodnotím svou životní dráhu, tak 
můžu říct, že léta prožitá v ministrantském 
byla nejhezčí období mého života. Již teh-
dy jsem se cítil v přítomnosti Boha, i když 
jsme jako kluci vyváděli všelijaké kousky. 

Jiří Lindner 
 
1963 
První svaté přijímání v Kvítkovicích v roce 
1963 – nebyla to zrovna lehká doba. Rodi-
čům dětí, které chodily do náboženství, vy-
hrožovali, že se děti nedostanou na žád-

Vzpomínky na první svaté přijímání ve farnosti Otrokovice a jinde 

1. svaté přijímání Kvítkovice 1963 
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nou školu.  
Kvítkovice tehdy nebyla moc velká dě-

dina a tak taky dětí, které chodily do koste-
la, moc nebylo. Patřili jsme jako farnost do 
Napajedel. Tehdejší pan farář P. Zdražil 
každý týden přijížděl z Napajedel učit nás 
náboženství a připravovat na první svaté 
přijímání. Byl to již starší kněz, tak trochu 
poznamenaný vládou komunistů. Byl vždy 
vážný, přísný a k dětem odměřený. Nás, 
kteří jsme přijali s radostí Tělo Páně, bylo 
sedm (šest děvčat a jeden chlapec).  

Anna Hradilová 
 

1969 
V rodinném albu jsem vyhledal již léty za-
šlou fotografii, na které jsme v Újezdě na 
zahradě před farou vyfoceni společně s 
tehdejším duchovním správcem a s ostat-
ními dětmi těsně po 1. svatém přijímání. 
Při pohledu na těch 12 slavnostně obleče-
ných chlapců a dívek se zdobenými svíce-
mi v ruce z malé valašské vesničky Drnovi-
ce jsem se ve vzpomínkách přenesl o těch 
několik desítek let nazpět, do doby příprav 
na tuto slavnostní chvíli. 

Pro mne a moji rodinu toto období bo-
hužel začalo velmi smutnou a bolestnou 
událostí. Náhle a nečekaně zemřel můj ta-
tínek. Tato tragédie a následné neustálé 
utěšování a litování mé osoby od okolí 
způsobilo, že jsem se uzavřel do sebe, vy-
hýbal se ostatním dětem a zanedbával jak 
školu, tak i přípravu na 1. svaté přijímání. 
Jediný člověk, se kterým jsem se tehdy se-
tkával a se kterým jsem si hrával, byl Sta-
ník, můj kamarád od útlého dětství z dom-
ku odnaproti. Dnes si již přesně nevybavím 
povzbudivé věty, které mi tehdy jednou při 
hraní řekl. Byla to ale slova, která mi doda-
la odvahu k tomu, že jsme se společně, 
odhodlaně a radostně účastnili jak příprav 
na 1. svaté přijímání, tak i slavnostního 
okamžiku prvního přijetí Těla Páně. 

V neděli, před slavnostní mší svatou, 
jsme se všichni shromáždili společně 
s dětmi z ostatních pěti vesnic újezdské 
farnosti na náměstí před místní farou. Prů-
vodem za doprovodu hudby a zpěvu jsme 

se přesunuli do přeplněného kostela sv. 
Mikuláše, kde proběhla slavnostní mše, 
zakončená svatým přijímáním. Na detaily a 
průběh slavnosti v kostele si již nevzpomí-
nám. Jedno ale vím jistě. Můj kamarád tak, 
jak mně slíbil, byl po celou dobu slavnosti  
mou oporou a neustále stál vedle mne. Již 
zmíněná společná fotografie z mého první-
ho svatého přijímání je toho důkazem. 

Přeji všem dětem z naší farnosti, aby 
Ten, kterého poprvé přijmou ve svatém při-
jímáni, byl po celý život jejich nadějí, opo-
rou a radostí nejen v dobách bezstarostné-
ho dětství a mládí, ale i ve všedních i svá-
tečních dnech jejich dospělosti. 

Milan Zicha 
 
1969 
Moje první svaté přijímání se odehrálo už 
před mnoha lety. Před tolika, že z přípravy 
na něho mám jen velmi mlhavé vzpomín-
ky, z nichž se vynořuje jen opečovávání 
svíčky a nějaké problémy s mým sváteč-
ním oblečením, protože tehdy nebylo jed-
noduché něco na dítě koupit. Na průběh 
slavnosti si už ale vzpomínám více. Pro-
běhla ve starém kostele pod vedením teh-
dejšího faráře Vojtěcha Frélicha, který nás 
měl velice rád. V kostele vládla příjemná 
atmosféra, stáli jsme ve dvou hloučcích 
pod oltářem a organizoval nás tam mladý 
muž, náš současný jáhen. 

Vím, že jsem tehdy měl pocit něčeho 
důležitého. V tom mě utvrdilo i to, že když 
jsem vyběhl z kostela, uviděl jsem venku 
stát ve svátečním obleku našeho stařečka. 
Jezdil k nám jen výjimečně a při zvlášť vý-
znamných příležitostech, takže jsem hned 
věděl, že první svaté přijímání takovou 
událostí bylo. 

Po skončení oslavy jsme měli pohoště-
ní na zahradě domku, který tehdy stál na-
proti kostela. My děti jsme seděly u stolů a 
zatímco rodiče stáli kolem nás a bavili se, 
my jsme do sebe tlačily koláčky a z hrnků 
pily tuším kakao. To bylo také přijímání! 

Brzy přistoupí k prvnímu svatému přijí-
mání děti z naší farnosti. Přál bych jim, aby 
si na něho i po padesáti letech zachovaly 

Vzpomínky na první svaté přijímání ve farnosti Otrokovice a jinde 
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tak příjemné vzpomínky, jako mám já. Přál 
bych jim, aby měly pocit, že zažily něco vý-
znamného, a aby tento pocit dokázaly pře-
dávat dál. 

Pavel Ludvík 

 

1972 
Vzpomínám podle fotek na své 1. svaté 
přijímání v roce 1972 ve Zlíně. Připravoval 
nás v Jaroslavicích v rámci náboženství 
otec Jaroslav Seidler. Den předtím jsme 
byli u první sv. zpovědi.  

Zní to zvláštně, ale tu neděli jsem byla 
nemocná, s teplotou, nebylo mi dobře, je 
to vidět i na fotkách. Šaty jsem měla po 
své starší sestře, šila je moje maminka. 
Byly krátké, šité z bílé krajkové látky. Ma-
minka mi večer natočila vlasy na natáčky, 
ráno mi do nich zapletla věneček. A k tomu 
mi chyběl přední zub. Šli jsme průvodem 
hlavními dveřmi do kostela ve Zlíně. Bylo 
nás hodně, kluci a holky stáli zvlášť. Na 
samotné první přijímání si nepamatuji.  

Proto jsem ráda, že příprava dětí v Ot-
rokovicích probíhá daleko intenzivněji, 
pestřeji, zážitkově a také  i s rodiči. Jako 
rodiče jsme tuto přípravu absolvovali se 
svým nejmladším synem. Věřím, že dnešní 
děti budou mít na tento den více vzpomí-
nek a odnesou si i více zážitků. Ať je to pro 
všechny nezapomenutelný den, kdy přijaly 
poprvé Ježíše tímto tajemným způsobem 
ve svém životě. 

Radomila Staňková 
 

1973 
První sv. přijímání jsem přijala v květnu ro-
ku 1973 z rukou O. Tomáše Kudely v Kvít-
kovicích. Bylo to už ve 2. třídě, protože 
jsem byla v ročníku sama, tak mě pustil 
otec Kudela se 3. třídou. Celkem nás bylo 
asi dvanáct. Byla to pro mě čest a ještě 
jsem při mši ministrovala, podávala jsem 
otci ručník po mytí rukou – před obětová-
ním (z tohoto momentu mám i foto). A ješ-
tě si vzpomínám, že hrála u kostela nějaká 
kapela, byla to tenkrát sláva. Pokud si pa-
matuju, tak u nás už pak asi 1. sv. přijímá-
ní nebylo, děcka už pak chodily v Otrokovi-
cích. 

Jarmila Lacigová 

1977 
K prvnímu svatému přijímání jsem přistou-
pila v době, kdy v naší farnosti působil O. 
Alois Lyčka. Vybavuji si jeho horlivost pro 
Pána v jeho promluvách i při hodinách ná-
boženství.  

První vzpomínka vede k přípravě na 
první sv. přijímání. Vybavuji si, jak nám 
otec Alois Lyčka vyprávěl příběh jedné ře-
holnice, která před gestapem chránila kříž, 
který visel v její třídě, kde působila jako 
učitelka a na příběhy misionářů, kteří pro 
šíření víry opouštěli své domovy a šli do 
nejistých a tvrdých podmínek. Říkala jsem 
si, že to musí být velká věc žít s Pánem 
Ježíšem, když se lidé nebojí riskovat pro 
něho svůj život. 

Druhá vzpomínka vede ke slavnostní-
mu dnu, kdy jsem měla pocit, že celá rodi-

1. svaté přijímání Kvítkovice 1973 

1. svaté přijímání Otrokovice 1969 
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na i má křestní kmotra prožívají velkou ra-
dost. Celý den byl opravdu velmi slavnostní. 

Třetí vzpomínka mě vede k farnosti. Ta 
slavnostnost prostupovala celou farností. 
Po mši svaté jsme my děti šly na faru na 
snídani, na kterou byly vyhlášené koláčky 
paní Žatecké. Při snídani nám zpívala 
schola, do které jsme časem také chodili a 
zpívali při snídani dalším generacím dětí 
při jejich slavnostním dnu. A to je význam 
eucharistie a vytváření společenství kolem 
ní: uvědomit si velikost a blízkost našeho 
Boha a děkovat mu, přijímat ho a zkuše-
nost se života s ním dávat dál. Přeji nám 
všem, ale především dětem, které letos 
poprvé přistoupí k sv. přijímání, aby co nej-
častěji děkovali, přijímali Pána Ježíše 
v eucharistii a dělili se o radost z víry.  

Helena Miklová 
 
1982 
K prvnímu sv. přijímání jsem šel ve slovác-
ké vesničce Polešovice, ačkoliv jsem již 
bydlel v Otrokovicích. A navíc moje babič-
ka – velmi folklórně založená – mě chtěla 
i při této příležitosti vidět v kroji. Ze samot-
ného aktu si už pamatuji velmi málo, mož-
ná něco připomenou zašlé (v té době výji-
mečné) barevné fotky. Bylo nás asi 40 – 
děvčata v pestrobarevných fěroších (to je 
přední část sukně) a v jupkách s baňatými 
rukávy a červenými šátky na hlavě; kluci 
zase v bílých gaťatách se zástěrou, bílou 
košilou (která byla tak naškrobená, až 
škrábala u krku), s kordulkou a klobouč-
kem s bílými péry a snítkou rozmarýnu. 

Zvláštní na mé přípravě bylo, že jsem ji 
neabsolvoval v Polešovicích, ale v naší 
farnosti. Bylo to v době, kdy jsme se přistě-
hovali do Otrokovic, já zde nikoho neznal a 
do náboženství jsem zde nechodil. Tak 
jsme se s maminkou vypravili na zdejší fa-
ru, kde nás vřele přijal O. Vojtěch Frélich, 
který v té době naši farnost opouštěl a O. 
Alois Lyčka, který si mě vzal do parády. To 
se ví, že jsem na přípravy chodil s velkými 
obavami a vždy ve mně byla malá dušička, 
ale nakonec jsem si „pátra Aloise“ oblíbil a 

celou přípravu i přezkoušení jsem absolvo-
val bez újmy. Dodnes si pamatuji jeho milý 
a přívětivý přístup a také jeho zapálení, 
které jsem později obdivoval i v jeho kázá-
ních. 

S odstupem času mohu říci, že deseti-
leté dítě asi velmi těžko chápe církví 
a hlavně Pánem nabízené dary a milosti, 
ale je to takový start do křesťanského živo-
ta, kdy má mladý člověk šanci poznávat 
Krista a postupně odhalovat tajemství víry. 
Hlavně to chce žít s Ježíšem v rodinách. 
Přeji všem rodinám, aby se jim to dařilo. 
Jedině tak nebude první sv. přijímání pro 
mnohé zároveň poslední. 

Pavel Rafaja 
 
1994 
Od mého prvního svatého přijímání už 
uplynula řada let. Celý rok nás připravoval 
otec Vojtěch Šíma. Tehdy probíhala pří-
prava ve dvou fázích. V první fázi jsme se 
připravovali v hodinách náboženství ve tří-
dách, podle toho jakou základní školu jsme 
navštěvovali. Já chodil na ZŠ TGM Otroko-
vice. Perličkou bylo, že jsem tam seděl ja-
ko jediný kluk mezi 10 holkami, asi jako trn 
mezi růžemi. Dva měsíce před prvním sva-
tým přijímáním se všechny děti začaly 
scházet v kostele. Tam už naštěstí bylo 
kluků víc, ale i tak jsme byli v menšině. 
Skoro celou přípravu jsme absolvovali sa-
mi, bez svých rodičů.  

Na první zpověď si ještě dnes živě pa-
matuji. Byl jsem tak nervózní, že všechny 
hříchy byly raději sepsány na papíře a po 
zpovědi byl papír zcela mokrý od potu. Ale 
ta úleva od mých hříchů stála za to. Po mši 
jsme byli pozváni do staré charitní budovy, 
kde jsme měli připravené malé pohoštění 
v podobě koláčků a limonády. Dnes ne-
chápu, jak se tam mohlo vejít cca 40 dětí s 
rodiči. 

Dětem, co letos přistoupí k prvnímu 
svatému přijímání, přeji, ať tento význam-
ný den hezky prožijí a nezapomenou na 
první přijetí Pána Ježíše. 

Tomáš Čambala 

Vzpomínky na první svaté přijímání ve farnosti Otrokovice a jinde 
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1997 
Když jste konvertita jako já, nemusí přípra-
va a 1. svaté přijímání probíhat úplně stan-
dardně. Já jsem navíc kvůli ztrátě blízké 
osoby potřebovala co nejdříve duchovní 
útěchu pramenící z Eucharistie. Proto se 
moje příprava odehrála ve zrychleném re-
žimu a 1. svaté přijímání proběhlo již za 3 
měsíce při mši svaté celkem „obyčejně“, 
kdy to nikdo jiný ani nevěděl. Jen otec Voj-
těch, který mě připravoval, a já. Dokonce 
už ani nevím datum… Ale na jeden mo-
ment přípravy s otcem Vojtěchem nikdy 
nezapomenu. Stále jsem byla zdrcená ze 
ztráty své blízké osoby a jen jsem plakala. 
Otec Vojtěch mě jednou otcovsky objal. By-
lo to v ten pravý čas přesně to, co jsem po-
třebovala. Je to už 21 let, ale já na to objetí 
nikdy nezapomenu. Díky, otče Vojtěchu…! 

Míša Kocháňová 
 
1998 
V květnu to bude už 20 let, co jsem přijala 
své první svaté přijímání. Oproti křtu jsem 
tuto svátost přijala již v našem současném 
farním kostele od otce Vojtěcha Šímy. Ten 
rok nás k prvnímu svatému přijímání při-
stoupilo téměř 40 dětí ze tří otrokovických 
základních škol. Celý víkend jsem si připa-
dala strašně důležitě. V bytě bylo už od so-
boty rušno, a to kvůli mně. Přijeli k nám 
prarodiče, kteří do Otrokovic normálně za-
vítali jen vzácně. 

Na přípravu před samotným přijímáním 
si moc nepamatuji. Vzpomínám si, že pro-
bíhala v rámci výuky náboženství. Tuším, 
že jsme se i párkrát sešli s rodiči v kostele. 
Co mi však utkvělo v paměti, byla příprava 
na první zpověď a má snaha se naučit ně-
jakou poučku zpaměti. Ležela jsem při tom 
v pokoji na koberci a vztekala se, protože 
jsem si ji nemohla zapamatovat doslovně. 
K samotné zpovědi jsem pak nechtěla jít, 
neboť se mě zmocnil strach. Vybavuji si, 
že jsem stála u jednoho ze sloupů a upře-
ně se dívala na otce Šímu, který seděl na 
židličce pod okny u křestní kaple, a odmí-
tala jsem se pohnout. Stále dokola jsem 
rodičům opakovala, že nikam nepůjdu. 

Přesvědčila mě až paní Čechová, za což 
jsem ji dodnes velmi vděčná. 

V neděli jsem pak oblékla krásné dlou-
hé bílé šaty, rukavičky a v natočených vla-
sech jsem měla perličkovou čelenku s bílý-
mi stužkami. Pod šaty jsem skrývala do kr-
ve sedřený bok levého stehna, důsledek 
nerozvážné sobotní hry na hřišti. 

Během slavnostní mše jsem s rodiči 
seděla ve druhé lavici, v řadě u sedesu. 
Když nastala ona chvíle, kdy jsem měla 
poprvé přistoupit k přijímání, byla jsem vel-
mi nervózní. Na fotkách však vypadám spí-
še zbožně než nervózně. Dodnes se při 
pohledu na ty fotografie musím pousmát. 
Po skončení mše jsme měli společnou sní-
dani v suterénu kostela, kde jsme také do-
stali pamětní list. Na zpříjemnění atmosfé-
ry nám zpívalo několik lidí, se kterými se 
dodnes potkávám. Stejně jako s některými 
„dětmi“, s nimiž jsem prožila tuto význam-
nou chvíli. Ostatně jedna z dívek mi před 
necelým rokem odsvědčila svátost manžel-
skou. 

Dětem, které letos v květnu přistoupí 
k prvnímu svatému přijímání, bych přála, 
aby si i ony našly mezi ostatními dětmi ta-
kové kamarády, s nimiž se budou setkávat 
ještě dlouho po prvním svatém přijímání. A 
také, aby měly i po dvaceti letech na tento 
den tak hezké vzpomínky jako já. 

Míša Samohýlová 
 
1999 
Jako devítiletá holčička jsem nadšeně na-
vštěvovala hodiny náboženství a ve třetí 
třídě jsem natěšeně očekávala své první 
svaté přijímání. Hrozně jsem se tehdy těši-
la na svou první hostii a byla jsem zvěda-
vá, jak „to” bude chutnat. (A chutnalo „to” 
skvěle.) Byla jsem trošku nervózní ze své 
první zpovědi, ale spíš než že bych se bá-
la, jsem byla plna očekávání, jak to vše bu-
de probíhat. Pořád jsem si dokola opako-
vala věty, jak budou probíhat po sobě, jako 
učivo ve škole. 

Pamatuji si, že jsem na sobě měla jako 
jediná ze všech holek (a to nás tehdy by-
lo!) krátké šaty po kolena, takže jsem si 

Vzpomínky na první svaté přijímání ve farnosti Otrokovice a jinde 
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připadala svým způsobem jiná a 
„výjimečná”. Otec Mach mi utkvěl v paměti, 
protože to byl úžasný kněz. Věčně usmě-
vavý se skvělým přístupem k dětem a mlá-
deži, kterým rozuměl a byl jim velmi blízko. 
Další útržek z toho dne je focení před kos-
telem se svíčkou v ruce a také posezení 
pod kostelem po mši, kde jsem jedla vý-
borné koláčky. Samozřejmě si pamatuju, 
že tam tehdy byli kamarádi a kamarádky 
mého věku, a zjištění, že se se spoustou 
z nich vídáme dodnes, je skvělé. 

Helča Hanáková 
 
2002 
Na své „první svaté“, jak ve zkratce říká-
me, mám jen pár vzpomínek. K přijímání 
nás připravoval O. Jašek. Tehdy jsme ješ-
tě mívali náboženství na Baťově. Pamatuji 
si, že jsme se všichni strašně báli a deba-
tovali jsme o tom, jak se to vlastně dělá, 
jak moc máme otevřít pusu a jestli máme 
vypláznout jazyk. Otec Jan tenkrát přišel 

se skvělým nápadem, abychom si to vy-
zkoušeli. A tak jsme si to pro klid našich 
dušiček opravdu jednu hodinu zkusili. 

Samotné první svaté přijímání bylo pro 
mě příležitostí vzít si ty krásné bílé šaty, 
které jsem chodila obdivovat do máminy 
skříně. Konečně nastal ten den. Učesat, 
obléct a hurá do kostela. V kostele vše 
proběhlo, tak jak mělo, přestože se nám 
tajil dech nervozitou. Ve svém fotoalbu 
mám fotku, jak se po mši v suterénu s mou 
dobrou kamarádkou Kájou cpeme svateb-

ními koláčky. A jak jsem slyšela, takovou 
fotku má spousta lidí. 

Myslím, že dětem se smysl téhle udá-
losti občas skryje pod nával nervozity, tě-
šení, krásných šatů či koláčků. Důležitosti 
toho okamžiku ale pociťují určitě všechny. 
(Mně se tajil dech a byla ve mně, jak se ří-
ká, „malá dušička“.) Opravdového smyslu 
pro jejich život se doberou později, ale to, 
že se děje něco opravdu výjimečného 
a důležitého, si jsou vědomy. Přeju všem 
dětem, aby se jim taky tajil dech a aby mě-
ly radost z toho, že mohly Ježíše přijmout 
do svého života. 

Eva Beranová 
2014 
Své první svaté přijímání bych si měla pa-
matovat ještě celkem dobře... Tak tedy 
zkusím zavzpomínat. Chodili jsme do ná-
boženství, kde jsme se na ten velký den 
připravovali. Vedl nás otec Josef Zelinka, 
Magda Honzíková a Lenka Hanzlová. 
Scházeli jsme se pod kostelem sv. Vojtě-
cha. První část přípravy byla zaměřena na 
svátost smíření, ke které jsme poprvé při-
stoupili už před Velikonocemi, a v další 

části přípravy jsme se věnovali svatému 
přijímání. Náš velký den se blížil čím dál 
více, až konečně nastal. Bylo to 1. 6. 2014. 
Ten den bylo nádherné počasí. Měla jsem 
na sobě dlouhé bílé šaty se zelenou stu-
hou. Ve vlasech jsem měla připnuté malé 
bílé růžičky. Ke přijímání nás šlo 14 dětí. 

Danča Rafajová 

1. svaté přijímání Otrokovice 2014 
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Svátost Eucharistie a první svaté přijímání 

P oslední květnová neděle je význam-
ným dnem pro děti, které přistoupí 

k prvnímu svatému přijímání. Na tuto veli-
kou chvíli se připravovaly tříletou přípra-
vou, kdy v hodinách náboženství byli vede-
ny k víře v Boha jako „Stvořitele nebe 
i země“ i jako dárce všeho dobra pro člo-
věka, kterého stvořil Bůh ke svému obra-
zu. Během tří let probíhala jejich formace 
rozvíjející jejich duchovní život a přede-
vším poznání Ježíše Krista, Syna Božího, 
který výkupnou obětí na kříži přinesl člově-
ku po jeho pádu do hříchů spásu. Jako 
cenný testament nám Kristus odkázal svou 
trvalou přítomnost pod způsobou promě-
něného chleba a vína. Děje se tak při kaž-
dé mši svaté při proměňování, kdy kněz 
pronáší nad chlebem a vínem stejná slova 
jako Ježíš při poslední večeři: „… toto je 
moje tělo, …toto je moje krev…, to čiňte 
na mou památku“. 

Tímto svatým a nejcennějším darem 
nás chce Ježíš posilovat na cestě k životu 
věčnému, aby nás Duch Boží bezpečně 
vedl a skrze své milosti nám dal moudrost 
správného poznání sebe sama. Neboť už 
od svátosti křtu jsme Božími dětmi; tuto 
Boží blízkost – náš úzký vztah k Bohu – 
máme dál rozvíjet, a to přijímáním Nejsvě-
tější svátosti oltářní, tedy Eucharistie. 

Vstup do této vznešené blízkosti 
k Pánu se začíná právě prvním svatým 
přijímáním. Tím se nám otevírá cesta 
k posvěcování celého našeho života – 
neboť svátost Eucharistie, tj. přijímání Těla 
a Krve Páně, je nám nabízeno jako lék 
a síla posilující nás během našeho pozem-
ského putování k věčnosti. Nejde tedy 
o svátost udělovanou jednou v životě – 
jako je křest a biřmování. Eucharistii může-
me přijímat třeba i denně, ale vždy jen se 
srdcem nezatíženým těžkým hříchem. 

Ve společenství církve se vždy modlí-
me, aby první svaté přijímání nebylo posled-
ní nebo jedno z posledních. Zde záleží na 
příkladu rodičů; pokud duchovní život není 
záležitostí celé rodiny, pokud děti vidí, že 
rodiče nežijí z víry, nepřistupují ke sv. přijí-
mání, pak i u nich bude touha po Eucharistii 

slábnout a duchovní růst ustrne či zakrní. 
Je proto potřeba popřát našim prvoko-

munikantům, tedy těm, kdo brzy přijmou 
Krista pod způsobou chleba a vína, aby 
zažili pocit duchovního štěstí, aby pocítili 
sílu Ducha Božího, který jim nabízí své 
dary – zejména touhu vykročit do života 
s čistou duší a čistou myslí; prožít život 
v konání dobra. Kéž v nich Duch Boží 
upevňuje dar víry, který získali, a kéž poci-
ťují dar lásky, kterou je Bůh zahrnuje 
a bude zahrnovat po celý život. 

Svátost Eucharistie ať se pro ně stane 
mocnou silou či oporou i v nejrůznějších 
životních zkouškách, ať se pro ně stane 
životní potřebou. Skutečná přítomnost 
Krista pod způsobou bílé hostie v jejich 
srdcích ať je posiluje ve chvílích dobrých i 
zlých, ve chvílích, kdy mají vydat svědectví 
o své víře, kdy z této víry mají žít a naplnit 
své životní poslání dětí Božích. 

Prosme, ať jim k tomu Pán žehná; ať 
v Kristu poznají neomylného rádce, milují-
cího Otce, ale i přítele, který jim nabízí 
svou ruku, aby se stal spolehlivým průvod-
cem na jejich životních cestách.  

Alois Orlita 

Už nikdy nebudu sama 

J e to už velmi dávno, ale zapomenout 
na to nejde. Byla jsem nejšťastnější 

na světě: už nikdy nebudu sama, budu 
chodit po světě s Ježíšem. Modlila jsem 
se, ať neprší. Škoda by bylo, kdyby mi 
zmokl kroj. V neděli ráno jsem se připra-
vila a dala se na cestu do vedlejší dědi-
ny. Sluníčko krásně svítilo a nikde ani 
mráček. V kostele to bylo jako na svatbě. 
Úžasné, kolik krojovaných nás bylo. Po-
cit při přijetí Pána Ježíše do mého srdce 
se nedá popsat. Říkala jsem si, že už 
nikdy nebudu sama, budu chodit ve svět-
le Ježíšovém a nikdy Ho neopustím. Ani 
dneska v mých bolestech a trápeních, ale 
i radostech. Je všude, kde jsem já. Tak to 
zůstane do konce mého života. A nejvíce 
mi pomáhá modlitba sv. růžence. 

Miroslava Beňačková 



10 

  

Letošní příprava dětí na první svaté přijímání 

L etos se k prvnímu svatému přijímání 
chystá náš syn. Příprava pod taktov-

kou otce Josefa a jeho asistentek začala 
již v září. Celá doba přípravy je rozpláno-
vána na jednotlivá témata, kterých se ně-
kdy účastní jen děti, někdy děti společně 
s rodiči a někdy bývá téma jen pro rodiče. 
Každé téma je dětem přibližováno pomocí 
příběhu z Bible, o kterém se pak baví a 
pomocí různých pomůcek znázorňují. 

Po každém setkání dostávají děti dopi-
sy pro rodiče. V nich je popsáno téma, 
které se probíralo v hodině náboženství, 
a pak také náměty na společné zamyšlení, 
společné úkoly a modlitby. 

Děti ještě dostávají pracovní listy, které 
doma vyplňují. Z našeho pohledu se nám 
zdá, že příprava je velmi pestrá, obrazná, 
promyšlená a dětem srozumitelná. Náš 
syn si z hodin dost odnáší. Když se s ním 
bavíme, vždy chápe podstatu a duchovní 
rozměr tématu, o kterém si v hodině poví-
dali. Někdy nás pak docela překvapí myš-
lenkou ve večerní modlitbě. 

Nemůžeme se však ubránit pocitu, že 
zde platí, že někdy méně znamená více, 
a že množství úkolů se může stát nepří-
jemnou povinností.  

Bob a Markéta Perničkovi 

První svaté přijímání na církevce ve Zlíně 

K  prvnímu svatému přijímání se dnes 
děti připravují obvykle ve farnostech, 

nejinak tomu je i v naší farnosti. Na Církevní 
základní škole ve Zlíně probíhá příprava 
v rámci hodin náboženství, které je zde po-
vinným předmětem. Ve třídě, kde se děti se-
tkávají každý den, tak může jejich příprava 
na 1. sv. přijímání prolínat jejich běžný život 
– společná každodenní ranní modlitba, pís-
ničky, obrázky s náboženskou tematikou, 
řešení situací s ohledem na prožívání pří-
pravy i společné těšení. Paní učitelka, která 

je současně i katechetkou, úzce spolupra-
cuje se salesiány, kteří v naší škole zajišťují 
pastoraci. Kromě dětí ze školy se odpoled-
ne připravují zvlášť ještě děti z farnosti, k 1. 
sv. přijímání pak jdou děti společně. Přípra-
va vychází, stejně jako v Otrokovicích, 
z pedagogiky Franze Ketta, tudíž jsou 
v odpoledních hodinách i schůzky s rodiči. 
Celá slavnost pak vyvrcholí prvním sv. přijí-
máním v kostele na Jižních Svazích v kruhu 
rodiny, i spolužáků a učitelů .  

Michaela Černošková 

K aždým rokem se koná v naší farnosti 
velká sláva. Třeťáčci, kteří se po celý 

školní rok připravovali, jdou k prvnímu sva-
tému přijímání. Skupinku Žraloků 
(turistický oddíl TOM) tvoří převážně kluci, 
kteří už mají první svaté přijímání nějaký 
ten pátek za sebou. Na schůzce jsme 
s kluky zavzpomínali na nějaké vtipné mo-
menty nebo pocity, které se jim z jejich 
prvního svatého přijímání vybaví. Zde Vám 
tedy přináším pár jejich odpovědí... 

Nemoc; kapající vosk; hrooozné horko; 
dlouhé čekání, tréma a nervozita. Dobrý 
pocit po přijímání. Málem jsem podpálil 
holkám vlasy. Pořád se mi zhasínala svíč-
ka. Vylil se mi vosk na oblek. Dostal jsem 
pusu od babičky (pozn. autora: pevně dou-
fám, že je to bráno jako kladný zážitek). Po 

svatém přijímání jsme šli do restaurace 
a já si mohl objednat jakékoliv pití a v ja-
kémkoliv množství, tak jsem si dal 8 kofol 
a málem jsme se nedoplatili. Bál jsem se, 
že mi svíčka spadne a podpálím kostel. 
Měl jsem dlouhé kalhoty a pořád jsem si 
na ně šlapal a padal jsem. Spadl jsem na 
zem a zašpinil jsem si sako, potom jsme 
ho museli vézt do čistírny.  

Denis Bilík 

Vzpomínky Žraloků na první svaté přijímání 

Křty a pohřby za poslední období 
Křty: Rostislav Marcaník, Vojtěch Josef 
Mašláň, Markus Pankievič, Barbora Ma-
rie Ševčíková. Pohřby: Peter Oláh, Anna 
Ocelíková, Drahomíra Tomášková, Karel 
Hamrlíček, Jiří Dupal 
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Přehled aktuálních farních zpráv 
Z jednání Pastorační rady farnosti ze dne 9. 4. 2018 
 Bylo projednáno rozdělení biřmovanců na dvě skupiny z důvodu zachování pátečního 
nealko baru. 
 13. 5. 2018 v 15:00 v kostele sv. Vojtěcha proběhne zasvěcení farnosti Panně Marii, 
při této příležitosti vystoupí dětský sbor ze Skoronic. 
 Byla probrána příprava na Noc kostelů a potřeba zajištění průvodců. Průvodci, kteří se 
účastnili v minulém roce, a případně noví zájemci jsou opět vítaní.  
 3. 6. 2018 proběhne slavnost Těla a Krve Páně. Z tohoto důvodu bude pozměněn čas 
bohoslužeb. 2. 6. 2018 bude v Kvítkovicích mše svatá s nedělní platností v 18:00. 
3. 6. 2018 v kostele sv. Vojtěcha bude ranní v 7:30 a 9:30 mše svatá s průvodem.  

Oprava střechy kostela sv. Michaela 

N a základě průzkumu střechy kostela se zjistilo, že krytina je za hranicí životnosti a 
krov je z 80 procent napaden dřevokaznými činiteli. Ekonomická rada proto přistou-

pila na plán kompletní výměny krovu. Bylo zadáno zhotovení projektu na opravu s kalku-
lací nákladů. Za tím účelem jsme od začátku roku vyhlásili účelové sbírky na tuto opravu. 
Dosud se vybralo 66 460 Kč a individuální dary činí 2 800 Kč. Děkujeme všem dárcům.  

N oc kostelů proběhne v pátek 25. květ-
na 2018 od 18 hodin. Její přesný pro-

gram najdete na www.nockostelu.cz, 
v poutnických pasech a na letácích, které 
jsou dostupné v našich kostelích a kolem 
nich. Mezi největší lákadla programu bude 
jistě patřit ochutnávka mešních vín a vy-
stoupení maďarského pěveckého souboru 
Vox humana z města Vác. 

Noc kostelů nepořádáme pro sebe, ale 
pro ostatní obyvatele našeho města a oko-
lí. Jde o akci, která otevírá kostely, farnosti 
a církev široké veřejnosti. Jak bude úspěš-
ná a jak budou návštěvníci spokojeni, to 
do velké míry závisí na lidech, kteří se 
ujmou její organizace. A bude jich potřeba 
opravdu hodně. 

 
Máte-li zájem udělat něco pro Noc kos-

telů, můžete pomoci například takto: 
 V kostelích máme letáčky s programem. 
Rozeberte si je a umístěte na nástěnky ve 
vašem okolí, všude, kde to lze, zejména 
v bytových domech. Můžete si vzít více 
letáků a nechat je v čekárně u lékaře, 
umístit je na nástěnku v práci apod. 
 Osobně pozvěte své známé, spolupra-

covníky a přátele, jako pozvánku jim mů-
žete věnovat poutnický pas. Akci také mů-
žete navštívit společně s nimi.  
 Hledáme pořadatele, kteří by se mohli 
ujmout pořadatelské služby. Jak zkušené, 
kteří již vědí, co a jak, tak ty, kteří se veče-
ra jako pořadatelé ještě nezúčastnili. Ti 
druzí dostanou jednoduché úkoly, nemusí 
mít obavu, že by je nezvládli. 

 
Noc kostelů však může mít určitě pří-

nos i pro vás: 
 Seznámí vás s novými lidmi: jak z far-
ních řad, tak mezi návštěvníky. Váš sou-
sed v lavici se vám třeba začne jevit v zce-
la novém světle. 
 Budete překvapeni, jak zajímavé myš-
lenky nebo zkušenosti vám mnozí návštěv-
níci přinesou. 
 Zažijete krásný večer plný příjemných 
a někdy i humorných zážitků. 
 Pořadatelská nebo organizátorská služ-
ba vás naučí novým věcem a činnostem. 

 
Tak tedy: my pro ni a ona pro nás! Co vy 
na to?  

Pavel Ludvík 

Noc kostelů – my pro ni a ona pro nás 
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V  evangeliu (Jan 20, 19-31) jsme dnes 
slyšeli, jak se utvářela víra apoštolů 

a zejména Tomáše v Ježíše jako Spasite-
le, který přemohl smrt a byl vzkříšen. Jak 
se ale tato víra v životě projevuje, toho se 
týká jak první čtení ze Skutků apoštolů (Sk 
4, 32-35), tak druhé od apoštola Jana (1 
Jan 5, 1-6). Dovídáme se, že první komu-
nita křesťanů měla všechno společné a ni-
kdo neříkal o ničem ze svého majetku, že 
je to jeho vlastní. Co byste si pomysleli, 
kdyby dnes vedení církve přišlo s tím, že 
křesťané mají mít po vzoru prvotní církve 
všechno společné? Možná by se našli ně-
jací nadšenci, kterým by se to líbilo, ale je 
naprosto jasné, že 
něco takového by 
nebylo průchozí. 

Nikde se ani ne-
dovídáme, jak dlou-
ho to prvním křesťa-
nům vydrželo. Já 
osobně si myslím, že jakmile se církev sta-
la širším společenstvím lidí s velmi rozdíl-
nou duchovní úrovní, tak se tento ideál 
z církve vytratil. Objevoval se pak pouze 
v některých řeholních komunitách. 

I když celek církve má k takovému ide-
álu daleko, myslím si, že vztah k majetku, 
na kterém je to založeno, může být inspiru-
jící i za našich podmínek. První křesťané 
totiž na svém majetku nelpěli a byli ochotní 
ho využít ve prospěch potřebných nebo 
poslání církve. A to je přece možné usku-
tečňovat i bez toho, že by měl být majetek 
společný.  

Dnešní životní styl obnáší, že vynaklá-
dáme své prostředky nejen na to, co potře-
bujeme, ale i na řadu jiných věcí, protože 
si je můžeme dovolit. Křesťan ale má zod-
povědnost i za to, jak ze svých prostředků 
pomáhá pokrýt náklady na život farnosti 
a také na charitativní a misijní poslání 
církve. To je pak ponecháno na svědomí 
každého věřícího, jakou část je ochoten 
věnovat. Pokud si někdo hlídá, aby jeho 
příspěvek pro něj nebyl nijak citelný, pak 
má pochopitelně hodně daleko k ideálu 

prvních křesťanů. 
V druhém čtení pak apoštol Jan píše, 

co obnáší láska věřících křesťanů 
k nebeskému Otci. Podle něj láska k Bohu 
záleží právě v tom, že zachováváme jeho 
přikázání. Jenže pokud se někdo spokojí 
s tím, že se snaží nedělat těžké hříchy, to 
ještě vůbec nemusí být znamením lásky 
k Bohu a bližním. To může být jen snaha 
neriskovat věčné zavržení. Teprve touha 
prokazovat dobro bližním a oslavit svým ži-
votem Boha je svědectvím o tom, že 
v našem životě působí Boží láska. 

Ta se přitom projevuje často v malých 
a nenápadných věcech. Pro všechny 

upřímné věřící je 
snad samozřejmost, 
že se nedopustí ně-
jaké velké krádeže. 
Nedopustit se ale 
malé krádeže v za-
městnání, to už čas-

to není tak samozřejmé. To si člověk snad-
no omluví, když to podnik vůbec nepocítí 
a odcizená věc nikomu nechybí. 

Jenže to, co tady bude nakonec chy-
bět, je určitý kousek právě v míře naší lás-
ky. Další taková častá rezerva v lásce 
k Bohu je v tom, když se někdo nesnaží 
odstranit zlozvyk brát jméno Boží na-
darmo. Tato pro někoho zdánlivě maličkost 
přitom může být důležitým znamením 
o snahu opravdově Boha milovat. Kdykoliv 
si omluvíme a zdůvodníme, proč v určitém 
případě od nás nelze očekávat naplňování 
Božích přikázání, pak je to znamením to-
ho, co nám chybí k plnosti lásky. 

Ještěže máme také evangelium, kde 
kromě události s apoštolem Tomášem má-
me také ustanovení svátosti smíření. Ta je 
jasným znamením, že nás Bůh kvůli našim 
nedostatkům v lásce nechce odsoudit. 
Když si umíme poctivě a s lítostí přiznat, 
kde a v čem máme rezervy v lásce k Bohu 
a bližním, pak máme vždycky přístup k Je-
žíšovu odpuštění a jeho milosrdenství.  

O. Josef Zelinka 

Z homilie z 2. neděle velikonoční 

Křesťan má zodpovědnost za to, jak 
ze svých prostředků pomáhá pokrýt 
náklady na život farnosti a také na 
charitativní a misijní poslání církve. 



13 

  

D uben a květen jsou již tradičně měsíci, 
kdy se v naší farnosti koná řada akcí. 

Přečtěte si krátké zprávy o některých 
z nich. 
 
 V sobotu 14. dubna se konalo setkání 
lektorů. Navzdory krásnému jarnímu poča-
sí se ho zúčastnil velký počet lektorů, což 
překvapilo nejenom je, ale i o. Josefa. Nej-
prve se účastnící sešli v kostele, kde pro-
běhly přímluvy za lektorskou službu. Poté 
se přesunuli na faru, kde zhlédli půlhodino-
vou přednášku slovenského kněze Vladi-
míra Šostáka na téma práce s biblí. Po 
krátké diskusi lektorů o. Josef představil 
techniku „lectio divina“, která slouží při stu-
diu bible a usnadňuje její lepší vnímání a 
rozjímání. Program byl zakončen závěreč-
ným požehnáním. 
 V neděli 15. dubna nás neobvykle teplé 
jarní počasí zlákalo k netradiční pěší pouti 
na Velehrad. Jelikož jsme si dali za cíl mši 
svatou v 10 hodin, vyrazili jsme již ve dvě 
hodiny ráno. V sestavě 9 žen, 1 muž a 1 
pes cesta zvesela ubíhala, i když místy, 
zvláště za tmy, byl terén po dešti opravdu 
náročný. Necelých 27 km přes Žlutavu, 
Budačinu, Kozinec, Jankovice a Modrou 
jsme zvládli ujít podle plánu tak, abychom 
se přede mší ještě dali trochu „do pucu“. 
Po mši svaté si na nás našel půlhodinku 
čas a milým slovem nás potěšil P. Vojtěch 
Šíma. Putování jsme ukončili výtečným 
obědem a vlakem jsme se přesně po 12 
hodinách vrátili do svých domovů. Parádní 
jarní rozcvička pro tělo i pro duši! 
 Oslava sv. Vojtěcha začala vydařenou 
Svatovojtěšskou veselicí a pokračovala 
v neděli 22. dubna po svátostném požeh-
nání koncertem Žesťové harmonie. Poté 
byla možnost sdílet zážitky a dojmy 
z koncertu nebo si jen tak přátelsky popo-
vídat v sále pod kostelem při občerstvení, 
které připravily ženy z modlitebního spole-
čenství. Velký dík též patří našemu chrá-
movému sboru, který přispěl svým krás-
ným a působivým zpěvem na mši svaté 
k oslavě Boží a sv. Vojtěcha, patrona na-

šeho kostela a farnosti, a tak jsme mohli 
prožít hezký sváteční den – naši pouť. 
 V sobotu 21.4. se na otrokovické soko-
lovně odehrála již tradiční Svatovojtěšská 
veselice, tentokrát na téma „Vzhůru na pa-
lubu“. Večer jsme zahájili přípitkem 
s kapitánem a poté jsme se seznámili 
s bezpečnostními pokyny pro plavbu. Také 
nás pobavilo vystoupení liliputů nebo živá 
fontána. Celý večer hudebně doprovázela 
skupina Quattro a nechyběla ani bohatá 
tombola a největší šťastlivci si mohli domů 
odvézt i zbrusu novou popelnici. 
 Na koncert dechového sexteta Žesťová 
harmonie, složeného z hudebníků Filhar-
monie Bohuslava Martinů, byli v neděli 22. 
dubna všichni zváni do kostela sv. Vojtě-
cha. V úvodním slově se otec Josef Zelin-
ka zamýšlel nad spojitostmi mezi novým 
kostelem a velkomoravskou říší a upozor-
nil na ostatky sv. Vojtěcha a sv. Klimenta 
vložené v obětním stolu našeho kostela. 
Na programu koncertu bylo několik skla-
deb od známých a proslulých autorů (např. 
Mozart nebo Brahms) i od jejich nástupců 
z moderní doby (Pavel, Staněk, Mistrík). 
Celý ho moderoval pozounista souboru Ja-
kub Zívalík, který dokázal vtipně reagovat 
na probíhající svatovojtěšské oslavy i na 
některé události života naší farnosti. Jeho 
poslední slova jistě zní všem návštěvní-
kům v uších: „Přeji vám, aby zvony na va-
šem kostele zvonily ještě stovky let.“ 
 23. 4. na svátek sv. Vojtěcha, po mši 
svaté zahájil otec Josef seminář obnovy 
v Duchu svatém dle P. Ernesta Sieverse. 
V plném sále pod kostelem seznámil 
všechny s cílem semináře a s předpoklady 
každého, kdo se přihlásil, což je prohlou-
bení vztahu k Bohu, zakoušení nového, ži-
vot proměňujícího naplnění Duchem sva-
tým a touha účastníků po hlubším křesťan-
ském životě. Je třeba ocenit úsilí našeho 
kněze, že navzdory častým zdravotním po-
tížím ochotně a obětavě připravuje nad rá-
mec svých kněžských povinností duchovní 
kursy, neboť mu záleží na šíření živé víry 
ve farnosti.  

Farní akce očima jejich účastníků 
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V  sobotu 7.4. jsme měli sraz v 8.30 na 
vlakovém nádraží. Jelo nás asi čtyři-

cet a z toho asi třicet závodilo. Já osobně 
jsem vstávala v 6.00, protože s mým štěs-
tím by mi autobus jinak ujel. Po snídani 
(kterou jsem nesnědla) jsem sbalila po-
sledních pár věcí a i s bráchou jsme jeli na 
nádraží, kde jsme našli zbytek oddílu, a už 
jsme jenom čekali, až nám přijede auto-
bus do Napajedel.  

Po příjezdu a nalezení místa startu 
závodů jsme s holkami zažily neopakova-
telný zážitek převlíkání pod podiem. Žád-
ná z nás nevěděla, jestli tam jsou a nebo 
kde jsou šatny (byly tam). Pak nám ve-
doucí začali sdělovat informace ohledně 
závodů a pořadatelé dávat startovní čísla. 
Všichni jsme vyplnili závodnické kartičky 
a hned jsme se přesunuli ke startu, aby-
chom ostatní mohli povzbudit. 

Trasa závodů byla hodně kopcovitá. 
Po cestě jsme jako první házeli kriketem 
na kruh a o pár metrů dál na nás čekalo 
plížení. Potom se všechny tři tratě začaly 
rozdělovat. Skoro na každého z nás čeka-
lo ještě nalezení azimutu, poznávání kul-
turních a přírodních památek Česka, turis-
tických značek, orientace mapy, přechod 
lanové lávky, odhad vzdálenosti a určová-
ní dřevin. Každý, kdo doběhl, dostal v cíli 

tatranku. Spousta z nás se umístila: Dan-
ča Rafajová, Vojta Čambala, Anička Jelín-
ková, oba kluci Janečkovi, Lucka Šrubařo-
vá, Míša Pernička, Lexa Lörincz, Kačka 
Kunorzová s Terezkou Vaclovou a další. 

Po vyhlášení většina z nás plnila Hoř-
covou výzvu (v rámci asociace od začátku 
dubna do půlky května plníme zadané 
úkoly a sbíráme body), starší holky šly 
z Napajedel pěšky a my ostatní jsme si 
ještě vykládali. Po hodince jsme se začali 
zvedat a šli jsme na autobusovou zastáv-
ku, odkud odjížděl autobus směr Otrokovi-
ce. Jelikož mně a Lucce (těm, co jeli na 
Baťov) jela pětapadesátka za dlouho, šly 
jsme ještě kousek s ostatními pěšky.  

Jeden úkol z Hořcové výzvy byl natr-
hat mamince kytičku a každý z nás to po-
jal trochu jinak: Danča natrhala kytičku 
sedmikrásek v Napajedlích a vezla to ce-
lou cestu, Lucka kytičku sedmikrásek natr-
hala až potom, aby jí neuschly, a Martin si 
svoji kytičku zapomněl v Napajedlích, 
a když si na to vzpomněl, natrhal si pár 
narcisů v parku. Nakonec jsme se všichni 
rozešli do svých domovů. Tato akce byla 
dobrý zážitek a pro mnohé z nás i nová 
zkušenost do sbírky.  

Verča Perničková 

Ze života turistických oddílů mládeže 
 Bílou sobotu jsme strávili tradičně. Kluci 
vyrazili na čerstvé proutky, aby mohli plést 
tatary, holky se sešly k modlitbě u Božího 
hrobu.  
 Začátek dubna se nesl ve sportovním 
duchu. V sobotu 7.4. jsme se zúčastnili tu-
ristických závodů. A naši závodníci opět 
nezklamali a získali čtyři 1. místa, devět 2. 
míst a čtyři 3. místa. Ti nejúspěšnější tedy 
postupují do vyššího kola soutěže. Jsme 
moc rádi, že se děckám tak dařilo, protože 
jedno z kol, kam postoupily, se bude konat 
u nás v Otrokovicích 2.6.  
 Celý duben se mnozí z nás soustředili 
na plnění úkolů v rámci asociační soutěže 
Hořcová výzva. Soutěž trvá do 13. května 
a soutěží jak oddíly mezi sebou, tak jed-

notlivci. Nejlepší dostanou na konci věcné 
ceny.  
 21.4. večer se ti nejstarší z nás sešli na 
Svatovojtěšské veselici, jež byla letos za-
měřena na téma námořníků. 
 Na konci dubna se dočkaly víkendovky 
také holky ze skupinky Žabek, cílem byla 
nedaleká Kroměříž. Holkám přálo počasí, 
takže si mohly užít spoustu her na čer-
stvém vzduchu a taky bojovku přímo ve 
městě.  
 První květnový pátek jsme se zapojili do 
celorepublikové iniciativy Ukliďme Česko, 
my jsme uklízeli Otrokovice. Organizátoři 
vytipovali několik míst, která si úklid za-
sloužila, a tak jsme se v pátek odpoledne 
mohli pustit do práce.  

Byli jsme na turistických závodech v Napajedlích 
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Charita sv. Anežky nás informuje 
Postní almužna – jak jsme letos mysleli na druhé? 

 

M áme za sebou další ročník sbírky 
Postní almužna. Zapojili se do ní lidé 

ze všech farností spadajících do oblasti 
působnosti naší Charity sv. Anežky.  

Jak již název napovídá, sbírka probíhá 
v období, kdy se v našich farnostech při-
pravujeme na největší křesťanské svátky 
v roce, tedy před Velikonocemi v době 
postní. Smyslem této sbírky využít mož-
nost něco si odepřít a takto ušetřenou fi-
nanční částku vložit do papírové schránky 
ve prospěch druhých. Na tuto schránku 
(pokladničku) pak ještě bylo možno zazna-
čit, k jakému účelu má být daný obnos 
využit.  

Pro zajímavost – nejvíce schránek bylo 
určeno obecně dle zvážení charity, několik 
jich bylo určeno pro lidi těžce nemocné, 

pro lidi bez domova či pro matky s dětmi 
v tísni. V jedné schránce dokonce někdo 
nastřádal obnos pro konkrétní rodinu. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo 
jste se do naší sbírky zapojili, velmi si váží-
me, že vám osud lidí kolem vás není lhos-
tejný. Děkujeme!  

Jan Žalčík, pastorační asistent 

V  sobotu 19. května se ve Štípě usku-
teční pouť charit olomoucké arcidiecé-

ze. Tato pouť je určena pro všechny za-
městnance i dobrovolníky a příznivce cha-
ritního díla a jejich rodiny.  

Z programu: 9:00 modlitba cesta svět-

la, 10:00 mše svatá (celebruje P. František 
Sedláček, farář ze Štípy), dále možnost 
prohlídky kostela, individuální duchovní roz-
hovory, tvořivá dílnička pro děti i dospělé a 
jiné. Pořadatelé se těší na vaši účast.  

Jan Žalčík, pastorační asistent 

Farnost Počet 
schránek 

Výtěžek  
v Kč 

Otrokovice  25  8304 

Napajedla  28  8272 

Pohořelice  19  3451 

Spytihněv  2  260 

Celkem  74  20287 

Zveme vás na pouť charit do Štípy 

Získali jsme akreditaci pro dluhovou poradnu 

O d roku 2010 poskytuje Charita sv. 
Anežky Otrokovice službu Dluhové 

poradenství Samaritán. Běžnou činností 
služby bylo do poloviny loňského roku 
zpracovávání návrhů na povolení oddluže-
ní, které si pak dlužník sám podal.  

Od 1. 7. 2017 toto již není možné. Ná-
vrhy mohou podávat pouze advokáti, notá-
ři, insolvenční správci a registrované soci-
ální služby, které splní podmínky pro udě-
lení akreditace pro poskytování služeb 
v oblasti oddlužení.  

Na rozdíl od ostatních subjektů musí 
akreditované sociální služby podávat ná-

vrhy na povolení oddlužení bezplatně. Do-
posud jsme spolupracovali s advokáty 
v okolí. Pro ně je ovšem tato oblast dosti 
časově náročná a nevýhodná, a tak byli 
ochotni vyhovět jen části našich klientů.  

Jsme rádi, že Ministerstvo vnitra vyho-
vělo naší žádosti o akreditaci, a že bude-
me moct i nadále pomáhat klientům naší 
služby v této dosti problematické oblasti. 
Jsme jedinou akreditovanou organizací 
v blízkém okolí, a tak v současné době oče-
káváme nárůst zájemců o tyto služby.  

Mgr. Tomáš Bernatík, zástupce ředitele 



16 

  

Kvíz – slova při proměňování 
Děti ze třetích tříd brzy poprvé přijmou do svého srdce Pána Ježíše v podobě svaté hos-
tie. Důležitým předpokladem, který přijímání předchází, je tzv. proměňování. Kněz při tom-
to úkonu říká slova, která Pán Ježíš vyslovil při večeři, než byl ukřižován. Když do prázd-
ných políček správně doplníš písmena z horní řady, dozvíš se, co přesně kněz říká. 

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. 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 
Autoři textů jsou podepsáni pod příspěvky. Jazyková korektura: Pavla Drážná. Obsahová korektura: 
Anna Janotová. 
Uzávěrka dalšího čísla: 10. 6. 2018. Vydání dalšího čísla: 24. 6. 2018. 

Najdi rozdíly 
„Kdo jí mé tělo a pije mou 
krev, má život věčný a já 
ho vzkřísím v poslední 
den." To jsou slova Pána 
Ježíše, kterými nás po-
vzbuzuje, že smrtí život 
nekončí. Tělem je myšle-
na proměněná hostie a 
krví proměněné víno. 
Dokážeš najít na obrázku 
5 rozdílů?  


