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Snímek Ondřej Jakubíček

V neděli 19. ledna se v kostele sv. Filipa a Jakuba
uskutečnila společná ekumenická bohoslužba
s kazateli zlínských křesťanských církví

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE
26. 1. Třetí neděle v mezidobí
			(Iz 8,23b–9,3; 1 Kor 1,10–13; Mt 4,12–23)
PO
27. 1. Nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny
ÚT
28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
PÁ
31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze
SO
1. 2. Sobotní památka Panny Marie
NE
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
			(Mal 3,1–4; Žid 2,14–18; Lk 2,22–40)
PO
3. 2. Nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Nezávazná památka sv. Ansgara, biskupa
ST
5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice
ČT
6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
PÁ
7. 2. První pátek v měsíci
SO
8. 2. Nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho
Nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, panny
Sobotní památka Panny Marie
NE
9. 2. Pátá neděle v mezidobí
			(Iz 58,7–10; 1 Kor 2,1–5; Mt 5,13–16)

KLÁŠTERNÍ BUDOVA REGINA
Divadelní 3242/6, 760 01 Zlín, tel.: 575 570 569, 739 777 509,
e-mail: reginazlin@centrum.cz, web: www.reginazlin.cz

Filmový apoštolát

Promítání filmu v rámci filmového apoštolátu proběhne tentokrát již v úterý
28. ledna v 18.30 hod. ve velkém sále kláštera Regina. Americké drama Zlom (Breakthrough, 2019), které natočila režisérka Roxann
Dawson, se zakládá na skutečné události. John – adoptivní syn Joyce Smithové
– propadne prasklým ledem
jezera Missouri. Nikdo   nedoufá, že by chlapec mohl
přežít. Joyce ale neztrácí víru
a stane se inspirací pro ostatní, kteří se začnou modlit za
jeho uzdravení. Připomene
nám, že víra a láska mohou přinést naději a dokonce i zázrak. V hlavní roli Joyce
se nám představí americká herečka Chrissy Metz. Je známá především z televizních
seriálů, ale za povšimnutí stojí i její hudební kariéra v kapele Chrissy and The Vapors. Ve filmu můžeme slyšet její zpěv při závěrečných titulcích. Snímek uvedeme
v českém znění.		
Pavel Záleský
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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Boží slovo ukazuje k věčné vlasti cestu nám, zpíváme ve známé mešní písni už téměř 250 let. A mnozí z vás jistě potvrdí, že
se nejedná o prázdnou frázi. V pondělí jsem s našimi čtvrťáky
pročítal začátek 5. kapitoly Lukášova evangelia, který hovoří
o povolání rybářů. Ptal jsem se, co koho zaujalo. „Lidé se tlačili na Ježíše, aby slyšeli Boží slovo,“ zazněla odpověď jednoho
žáka a přivedla mne k dalšímu zamyšlení. Jaký obrovský zápal,
jak veliká touha, jaká živost musela být přítomna, aby přiměla
obrovský zástup tolik dychtit po tomto Slově.
Svatý Cyril to ve svém Proglasu vyjadřuje následovně: „Slyšte Slovo, vyšlé od
Boha, Slovo, jež krmí lidské duše, Slovo, jež sílí srdce i rozum, Slovo, jež vede k poznání Boha“ (Proglas, č. 24–27). Cyril s Metodějem předkládali Boží slovo v jazyce srozumitelném našim předkům. Jak mohu dnes já předkládat živé Slovo lidem
ve svém okolí?
Pokud vnímáš, že na to sám nestačíš, pozvi Ducha Svatého, aby Ti byl nablízku
a působil v Tobě svou mocí. Milostí svou změň nám, Kriste, srdce v roli úrodnou,
ať tvé símě svaté, čisté padne v půdu příhodnou.
Zakončím slovy papeže František z jeho listu Aperuit illis, kterým se stanovila
neděle Božího slova: Kéž díky neděli věnované Božímu slovu vzroste v Božím lidu
zbožné a vytrvalé přátelství s Písmem svatým, tak jako autor učil už v dávných časech:
„Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat“ (Dt 30,14).		
P. Ondřej Talaš

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 9. února 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 3. února 2020 v 17 hod.
Příspěvky můžete zasílat na e-mail: zivotfarnosti@volny.cz
Podrobnější informace k psaní článků najdete na: www.farnostzlin.cz/zf
ŽIVOT FARNOSTÍ   2 • 2020
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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022, 733 742 700, e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz
web: www.farnostzlin.cz

Zasedání ekonomické rady farnosti (13. ledna)

V loňském roce se naše pozornost zaměřovala především na budovu fary, kde
proběhlo několik úprav. Velké změny doznala farní kancelář. Kromě výmalby jsme
pořídili nový stylový nábytek a uzpůsobili jej tak, aby co nejvíce vyhovoval současným potřebám. Ve všech bytech kněží se vyměnily skříně, v některých podlahová
krytina a vymalovalo se. Byt po P. Janovi se zcela zrekonstruoval, protože oba dva
pokoje byly již nevyhovující. V prvním patře jsme v kuchyni a jídelně odstranili dvoje
dveře a jedny nahradili posuvnými. Jídelna se následně vymalovala.
V letošním roce se zaměříme na kostel. Již několik let se uvažuje o úpravě interiéru kostela. Asi před čtyřmi lety byli osloveni architekti Říční z Brna, kteří vytvořili
požadovanou studii. Po určité odmlce jsme je loni znovu oslovili a začali diskutovat nad otázkou obnovy. Interiér kostela tvoří celek, proto je nutné uvažovat o jeho
obnově ve všech možných souvislostech. O projektu uvažujeme z hlediska liturgického, estetického, akustického. Samozřejmě také zvažujeme otázku výběru osvětlení, a tepelného komfortu – to vše v rámci adekvátních finančních možností.
Letos je v plánu generální oprava varhan a pořízení promítacího plátna. To bude
i s projektorem umístěno v prostoru nad kotelnou. Půjde o vyjíždějící rameno s pevně umístěným projektorem a spouštěcím plátnem. Výhodou bude čitelnost textu
písní při bohoslužbách nebo i při chválách. Plátno nám pomůže při projekci, které
se zúčastní větší počet lidí a vyřeší tak stálý problém s prostorem.

Zasedání Pastorační rady farnosti (16. ledna)

Dlouhodobě při svých setkáních uvažujeme o vizích pro naši farnost. Ty musí
zahrnovat jednotlivce, skupiny i farní společenství jako celek a samozřejmě i město
a jeho okolí. Z šesti oblastí (liturgie, společenství a skupiny, formace, evangelizace,
služba a PR) se od loňského podzimu věnujeme formaci a PR.
Na poli formace se kromě již probíhajících projektů rozběhla Škola modlitby,
které se týdně účastní asi šedesát lidí a v současné době přechází do druhé fáze –
obnovy v Duchu Svatém podle Ernesta Sieverse. Poslední fází po Velikonocích bude
příprava na vznik nových společenství včetně Farních evangelizačních buněk.
Na poli PR (prezentace farnosti) jsme začali pracovat na obnově farního webu
a vizuální stránky čtrnáctideníku Život farností. První změny by měly být vidět už
v tomto čísle. Do budoucna uvažujeme o barevném přebalu na křídovém papíře
a kvalitním tisku nebarevných stránek uvnitř. Diskuse se vede také o obsahu.
Na zasedání se hodnotil čas adventu a vánoční doby. Prožili jsme toho hodně,
z reflexí pak vycházíme při budoucím plánování obdobných akcí. Tématem k diskusi je i letošní rok zaměřený na Boží slovo včetně svátku Božího slova 26. ledna.

Svátost pomazání nemocných v kostele

Hromadné udělování svátosti pomazání nemocných bude v sobotu 8. února
při mši svaté v 8 hod.
P. Kamil Obr
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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: fazlin-pmpk@ado.cz

Přednáška Karla Opravila

V neděli 26. ledna v 17.30 hod. uvítáme v salesiánském Klubu mládeže Karla Opravila, který
bude mít přednášku na téma Lidé, vztahy, sociální sítě. A dál…?
Mgr. Karel Opravil měl v našem Klubu mládeže
již celou řadu přednášek. V posledních letech je
největší zájem o oblast problémů s dětmi.
Zveme na dnešní přednášku a přednášejícího
stručně představujeme:
Mgr. Karel Opravil vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika. Absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik typu SUR a výcvik v systemické terapii. Je speciálním pedagogem a etopedem s pětadvacetiletou praxí.
Zaměřuje se na mezilidskou komunikaci a rizikové chování dětí a mládeže. V současnosti působí jako vedoucí Střediska výchovné péče HELP v Uherském Hradišti
a jako lektor mnoha seminářů po celé České republice.

Večery chval

Během zimního období budou v našem kostele Večery chval, a to vždy poslední úterý v měsíci ve 20 hod. V lednu tedy budou 28. ledna. Na tyto večery srdečně zveme
nejen mladé, ale všechny ty, kteří chtějí Pána chválit zpěvem.

Svátek sv. Jana Boska

Oslavy svátku svatého Jana Boska, zakladatele salesiánů, začneme v úterý 28. ledna ve 20 hod. Večerem chval. Pokračovat budou v den slavnosti v pátek 31. ledna.
Sv. Jan Bosko v tento den zemřel, a tím se narodil pro nebe. Mše svatá bude v 8 hod.
a slavnostní mše svatá bude v 18 hod. Tento den je možné v našem kostele získat
plnomocné odpustky. V neděli 2. února  – po svátku sv. Jana Boska – bude v našem
kostele v 16 hod. koncert skupiny GOOD WORK, kterým letošní oslavy zakončíme.

Rok Bible

Svatý otec vyhlásil, že třetí neděle v liturgickém mezidobí bude každoročně
Nedělí Božího slova. Letos touto nedělí zahájíme dokonce Rok Bible. S Biblí se
budeme postupně seznamovat. Mimo jiné začneme s ručním opisováním Písma
svatého. Letos to bude Markovo evangelium.
P. Dan Žůrek, SDB
ŽIVOT FARNOSTÍ   2 • 2020
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K ZAMYŠLENÍ
Milovaný / milovaná,
ty mě možná neznáš, ale Já o tobě vím úplně všechno (Ž 139,1). Vím o tom, kdy
si sedáš a kdy vstáváš (Ž 139,2). Dobře znám všechny tvé cesty (Ž 139,3). Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě (Mt 10,29–31). Stvořil jsem tě k mému obrazu
(Gn 1,27). Ve mně žiješ, pohybuješ se, prostě jsi (Sk 17,27–28). Protože jsi mým
potomkem (Sk 17,28). Znal jsem tě dřív, než jsi byl(a) počat(a) (Jer 1,4–5). Vybral
jsem si tě, už když jsem plánoval stvoření (Ef 1,11–12). Tvůj život není omyl, neboť
všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize (Ž 139,15–16). Stanovil jsem přesný den
tvého narození a taky to, kde budeš žít (Sk 17,26). V lůně tvé matky jsem tě utkal
(Ž 139,13). A přivedl na svět v den tvého narození (Ž 71,6).
Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají (Jan 8,41–44). Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky (1. Jan 4,16). Toužím tě
zahrnout svou láskou (1. Jan 3,1). Toužím, aby ses stal(a) mým dítětem a Já tvým
Otcem (1. Jan 3,1). Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec
(Mt 7,11). Neboť Já jsem dokonalý Otec (Mt 5,48). Vše dobré, co dostáváš, ti dávám Já (Jk 1,17). Mohu být tím, kdo se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé potřeby (Mt 6,31–33). Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje (Jer 29,11).
Protože tě miluji nekonečnou láskou (Jer 31,3). Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné – stejně jako zrnka písku na mořském břehu (Ž 139,17–18). Chtěl bych ti nepřetržitě prokazovat dobro (Jer 32, 40). Staneš se mým předrahým vlastnictvím?
(Ex 19,5). Z celého srdce tě toužím zaopatřit (Jer 32, 41). Chci ti ukázat mocné
a úžasné věci (Jer 33,3). Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě (Dt 4,29).
Budeš-li se ve mně radovat, dám ti vše, po čem touží tvé srdce (Ž 37,4). Můžu pro
tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit (Ef 3,20).
Jsem ten, kdo tě chce potěšit v každém tvém trápení (2. Kor 1,3–4). Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce (Ž 34,18). Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak
i Já tě tisknu ke svému srdci (Iz 40,11). Jednoho dne ti mohu setřít všechny slzy ze
tvých očí (Zj 21,3–4). A zbavit tě veškeré bolesti, kterou jsi trpěl(a) na této zemi
(Zj 21,3–4). Toužím se stát tvým Otcem a milovat tě tak, jako svého syna, Ježíše
(Jan 17,23). Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě (Jan 17,26). On je dokonalým vyjádřením mé existence (Žd 1,3). Přišel, aby ti dokázal, že jsem s tebou, ne proti
tobě (Řím 8,31). A taky ti sdělit, že pro Jeho oběť na kříži nemusím počítat tvé hříchy
(1. Kor 15, 3). Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření (2. Kor 5,18–19). Jeho smrt byla tím
nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě (1. Jan 4,10). Vzdal jsem se všeho, co jsem
miloval, abych mohl získat tvou lásku (Řím 8,31–32). Když přijmeš dar, mého Syna
Ježíše, získáš mě (1. Jan 2,23). A nic už tě nikdy neoddělí od Mé lásky (Řím 8,38–
39). Vrať se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe vidělo (Lk 15,7).
Má otázka zní: „Chceš být mým skutečným dítětem?“ (Jan 1,12–13). Čekám na tebe
(Lk 15,11–24).		
S láskou, všemohoucí Bůh.
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Z dopisu, pečlivě sestaveného z Božího slova (Bible), plyne následující:
1. Tvůj život není náhoda – Bůh tě stvořil a s láskou se o tebe stará – i přes to, že
v mnohém jednáš proti Němu. Bůh tě miluje.
2. Bůh touží po osobním společenství s tebou, abys Jej mohl(a) začít poznávat
a zakoušet jako svého milujícího Otce.
3. Abychom získali moc k tomu stát se Božími dětmi, je třeba se k Bohu obrátit
a přijmout Ježíše Krista (a s Ním i to, co pro tebe vykonal).

CREDO – NADAČNÍ FOND
CREDO CZ – nadační fond, třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
internet: www.credonf.cz

Týden manželství

V rámci Národního Týdne manželství, který proběhne od 10. do 16. února, zveme manžele a snoubence na interaktivní seminář s oblíbeným řečníkem, jáhnem,
ale také kadeřníkem, Mgr. Janem Špilarem, na téma Manželství v síti. Proběhne
v sobotu 15. února od 9 do 13 hod. ve foyer 14|15 Baťova institutu ve Zlíně. Cena
semináře je 100 Kč/pár. Během programu nabízíme hlídání dětí od 4 do 12 let. Více
informací najdete na www.credonf.cz.
Hlavním cílem letošního Týdne manželství je zaměřit se na to, jak ovlivňuje svět
digitálních technologií naše vztahy a jaké výzvy přináší online svět do prožívání blízkosti s našimi nejbližšími. Jak proměňuje naše manželství, komunikaci, čas v rodině.
Nad letošním Týdnem manželství ve Zlíně převzal opět záštitu hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. V rámci doprovodných aktivit si můžete dát „Kávu za pusu“ ve
zlínské kavárně Epupa Café, nechat si zdarma zasílat motivační SMS zprávy, nebo
se přihlásit na kurz Manželské večery. Veškeré informace k těmto aktivitám najdete
na internetových stránkách www.manzelstvivezline.cz
Anna Oharková
ŽIVOT FARNOSTÍ 2 • 2020
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Opisování Písma svatého

V neděli 2. února pokračujeme v opisování Písma svatého, které jsme zahájili v roce 2018 při příležitosti patnáctého výročí posvěcení našeho kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů. K opisování
zveme farníky obou našich farností.
Opisovat budeme každou neděli a středu po
osmé mši svaté a v postní době taky v neděli odpoledne po křížové cestě.
Jindřich Loucký

Snímek Jindřich Loucký

Za svatými Francie

Zveme vás na besedu o poutním zájezdu Za svatými Francie, který se uskutečnil
v červnu 2019. Beseda se koná v rámci klubu pro dospělé v neděli 2. února v 17.30 hod.
ve velkém sále pod kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů.
		
Jitka Kolčavová a Marie Tomaštíková

Kněžská gregoriánská schola

Přijměte pozvání na hudební pásmo kněžské gregoriánské scholy Maria –
Hvězda jitřní. Liturgií inspirovaný chorál se středověkou polyfonií si můžete poslechnout v neděli 2. února v 17 hod. v kostele v Nedachlebicích. Více informací
najdete na webu www.farnostopava.cz/kgs/
P. Ondřej Talaš

Večer chval

Přijměte pozvání na Večer chval, který se uskuteční v úterý 28. ledna ve 20 hod.
v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů.
Tomáš Dombek

Farní karneval

Zveme všechny kluky, holčičky, maminky, tatínky, babičky, dědečky (i všechny
ostatní) na Farní karneval, který se uskuteční v neděli 9. února v 15 hod. v sále klášterní budovy Regina.
Pro děti je připravena diskotéka, hry i tombola – pokud byste chtěli přispět nějakým dárkem do dětské tomboly, budeme moc rádi. V tomto případě kontaktujte,
prosím, Evu Hořínkovou na tel.: 777 025 192. Společně se domluvíte na podrobnostech. Vstupné na karneval je dobrovolné, stejně jako dospělácký kostým, který ale
rozhodně potěší. Budeme rovněž rádi za nějaké sladké nebo slané pečivo ke společnému ochutnávání. Předem moc děkujeme a těšíme se na vás.
Alžběta Volfová

Klub maminek v únoru

Také v únoru jsou zvány všechny maminky s dětmi každé úterý od 9 do 11 hod.
do Klubu maminek v klubu Pod kánoí na faře v Sadové ulici.
V úterý 4. února se budeme společně věnovat přípravě karnevalu. V úterý
11. února vás zveme v rámci Národního týdne manželství na dopolední povídání o manželských vztazích. Setkání bude mít název V síti vztahů – hlavně matka,
nebo manželka?, kdy společně s Michaelou Strakovou budeme mluvit o prioritách
8
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v manželském vztahu. Co dělat, když máme malé děti, které neustále vyžadují naši
pozornost, a i v tomto náročném období je potřeba komunikovat s partnerem?
Jen spolu si můžeme v této situaci být navzájem oporou.
V úterý 18. února si budeme povídat v rámci Kafíčkování a 25. února nás čeká
beseda s porodní asistentkou Mgr. Evou Svačinovou – tématem besedy bude porod,
příprava na něj, ale i čas po něm, včetně kojení a péče o miminko. Povíme si také
o cvičení pánevního dna a nebude chybět ani diskuze dle dotazů účastnic. Vstup na
všechny aktivity je zdarma, není třeba se nikam přihlašovat. Děti si zatím mohou
hrát s připravenými hračkami.
Všichni jste srdečně zváni na farní karneval, který se uskuteční v neděli 9. února
v 15 hod. ve velkém sále na Regině. Ani v únoru nebude chybět mše svatá promaminky s malými dětmi. Uskuteční se 10. února v 10 hod. v kapli na Regině.
		
Alžběta Volfová

Staňte se členem Klubu křesťanských seniorů ve Zlíně

V prosinci 2019 byl ve Zlíně založen Klub křesťanských seniorů (KKS). Chceme vám nabídnout místo pro neformální setkávání a společenství lidí, kterým jsou
blízké křesťanské hodnoty.
Co nabízíme:
– přednášky a semináře na aktuální témata
– poznávací a kulturní zájezdy
– poutě
– besedy se zajímavými lidmi
– akce v rámci příhraniční spolupráce se Sdružením křesťanských seniorů
na Slovensku
– akce dle přání a požadavků členů
Co máme již připraveno:
– odbornou přednášku na téma Demence – mor 21. století
– celodenní poznávací zájezd na zámek a do zahrad v Kroměříži
Termíny všech plánovaných akcí budou upřesněny a v dostatečném předstihu
zveřejněny. Přednost a výhody budou mít členové KKS. V případě volné kapacity
a zájmu se mohou zúčastnit i ostatní senioři. Členství v KKS je dobrovolné, na podkladě vyplnění přihlášky do KKS, bez členského poplatku. Bližší informace a vaše
dotazy rádi zodpovíme osobně nebo telefonicky.
Sídlo našeho KKS je ve Zlíně, Štefanikova ul. 661 v budově orlovny. Úřední
hodiny jsou každou středu od 8 do 15 hod. Kluby křesťanských seniorů (dále jen
KKS) vznikají na místní úrovni krajů a měst a jsou součástí „Sdružení křesťanských
seniorů“ se sídlem v Praze. KKS na místní a regionální úrovni spolupracují se samosprávními a dalšími organizacemi, s cílem využít tvořivý potenciál, vědomosti a zkušenosti seniorů. Navrhují změny v přístupu k seniorům v oblasti sociální, zdravotní,
celoživotního vzdělávání, kultury, sportu a duchovních potřeb.
Více informací na tel.:   724 808 891 (Karla Vrlová – předsedkyně KKS Zlín)
a tel.: 737 273 890 (Karla Vaculínová). Na spolupráci a setkávání s vámi se těšíme.
Karla Vrlová
ŽIVOT FARNOSTÍ   2 • 2020
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6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO
K Pasekám 569, Zlín, tel.: 736 522 830
e-mail: skaut.6.zlin@volny.cz, internet: www.zlin6.cz

Betlémské světlo přineslo radost

Plamínek od plamínku, svíčka od svíčky, lucernička od lucerničky, před Vánoci
se až z místa Ježíšova narození opět začala šířit záře Betlémského světla.
Nejmladší skauti 6. skautského střediska, Slůňata, spolu s oddílem Ontario se
těsně před Vánoci vypravili do domova pro seniory Naděje na Jižních Svazích, aby
zdejším babičkám a dědečkům předali
nejen světlo z Betléma, ale hlavně s nimi
strávili několik svátečních chvilek. Setkání
doprovázely vzájemné úsměvy a příjemná
atmosféra. Skauti za zpěvu koled zapalovali svíčky na stolech od svých lucerniček
a za chvíli všichni společně zpívali známé
koledy. Pro každého měly děti na památku
také ručně vyrobené přáníčko.
„Odvaha k míru“, tak znělo motto
letošního ročníku. Na své dlouhé cestě
Snímek Prokop Galatík spojuje Betlémské světlo mnoho národů
a náboženství. Touha po míru spojuje všechny, i když se často jeví jako křehká a nedosažitelná. K dosažení mírového soužití je zapotřebí tolerance, otevřenost a odvaha k sobě navzájem.
Byli jsme rádi, že jsme mohli udělat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsme ve světě sami.
Prokop Galatík
HLASY A OHLASY

Tři králové

Byl jsem velmi rád, že i letos k nám dorazili tříkráloví koledníci. Nebyli to již děti,
ale mladí muži a snad proto na mne jejich přítomnost a zpěv tolik zapůsobily. Opravdu jen jejich přítomnost a zpěv? Pocit radosti, pokoje a štěstí, kterými bylo vše při
jejich zpěvu prostoupeno, vyústil v požehnání pro náš dům na rok 2020 a nápis na
jeho veřeje K+M+B 2020. To se tři králové podepsali? Napadla mne otázka, když
jsem se k tomuto prožitku vracel. A vzápětí i myšlenka: Jména hloupých na všech
sloupích. Tak plytké to však nebude. Zapátral jsem, nejen v paměti, kdo oni tři králové byli. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci
od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů?
Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,1–2)
O čem svědčí příběh těchto mužů? O tom, že Bůh přišel na svět pro všechen svůj
vyvolený lid, aby ho spasil. Tedy nejen pro lid vyvolený podle jména – lid Jákobův,
ale vyvolený podle svých skutků a činů, tedy lid, který Boha vytrvale hledá, slyší jeho
hlas a přeje si ze svého svobodného rozhodnutí konat jeho vůli, tedy lid, který chce
vyrůst do Moudrosti.
10
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Jsou prvními svědky o víře v Ježíše Krista jako Boha, neboť pro svou moudrost
přišli, aby mu vzdali úctu – Úcta k Hospodinu je korunou moudrosti (Sír 1,8). Takto
je mohli vnímat i naši předkové, když jim ve svých představách „nasadili“ koruny
a udělali z nich krále v honosných róbách. A to hned tři krále, což může poukazovat
na zjevení se Trojjediného Boha svému lidu.
Jsou prvními svědky víry, kteří nepocházejí z lidu Izraele, přišli odněkud z východu.
A co tedy onen nápis K+M+B 2020? Nejpravděpodobněji je to zkratka Kristova
požehnání pro naše domovy C(K)+ M+ B+, tedy Christus mansionem benedicat –
Kristus ať žehná tento příbytek. Nápis však jistě inspiroval naše předky. Nerozuměli
většinou latině. Proto vybrali jména s vnitřním poselstvím o Bohu, který přichází na
zem, aby zjevil svému lidu toto:
Kašpar (varianta je Kaspar nebo Jasper) je mužské jméno aramejského nebo
perského původu a vykládá se jako nosič, strážce pokladů či pokladník (v perštině
klenot). Přináší myrhu, která sloužila k balzamování a jako lék, je černý a nejmladší.
Nepřináší snad Ježíš Kristus klenot nejcennější – vítězství nad smrtí, tedy uzdravení
z hříchu a život věčný?

Melichar je mužské jméno hebrejského původu a vykládá se jako obměna jména
Melchior, což znamená Král světla, případně Král je světlo. Přináší zlato a je nejstarší.
Nepřichází snad Ježíš Kristus od svého Otce, tedy ze světla, jež nebešťanům věčně plá?
Baltazar je mužské jméno babylónského původu (varianta je Baltazár) a vykládá se jako Ochraňuj život králi, popřípadě jako Bůh ať ochraňuje krále. Přináší
kadidlo, které je užíváno při obřadech, vytváří očistnou, klidnou a povznesenou atmosféru, spojuje fyzický a duchovní svět. Nepřichází snad Ježíš Kristus, aby Láskou
naplnil Zákon, nepřináší Novou smlouvu – radostnou zvěst, která nám dává podíl
na království nebeském?
Moudrý, kdo hledá Boží vůli, nalézá Boha, jeho zář, která je u zrodu jeho pozemského vtělení popsatelná symbolicky jako „hvězda“. Nepátrali tedy po králi – světském
mocipánovi z tohoto světa. Pro svou Bohem danou moudrost přišli. Proto o nich evangelium mluví jako o mudrcích. Přišli, aby uctili Boha a jeho vůli spasit svět.		
		
Marek Konečný
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CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Česká 4787, 760 05 Zlín – Jižní Svahy, tel./fax: 577 271 434
e-mail: czs@czszlin.cz, www.czszlin.cz

Návštěva v Domovince

Ve čtvrtek 19. prosince navštívily děti ze 4. B seniory v Domovince. Připravily si
pro ně koledy s hudebním doprovodem a Lukáš Krčmář sklidil velký úspěch s tancem „odzemek“. Poté děti, spolu se staršími lidmi, vytvořily vánoční hvězdičku, kterou se naučily skládat ve škole. Velmi pěkně a ochotně všechno seniorům vysvětlovaly a ukazovaly. Bylo to opravdu hezké a obohacující setkání dvou různých generací.
		
Marie Horáková

Veřejná sbírka pro Církevní základní školu
a mateřskou školu ve Zlíně

Pořadatelem veřejné sbírky je Charita Zlín, sbírka podporuje vzdělávání a formování dětí a žáků v křesťanské osobnosti. Finance budou využity k modernizaci
a rozvoji výuky, zájmových a volnočasových činností, včetně případné revitalizace
zázemí uvnitř i vně budovy, s přímým dopadem na vzdělávání dětí a žáků.
Číslo bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a. s. 123-833350267/0100.
Děkujeme všem, kteří škole pomáhají!

Den otevřených dveří na Církevní základní škole

Církevní ZŠ ve Zlíně Vás zve na Den otevřených dveří, který se bude konat
12. února od 8 do 10.45 hod. (od 1. do 3. vyučovací hodiny).
Při této příležitosti bude také ve 14 hod. slavnostně otevřena nová počítačová
učebna za přítomnosti hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.
Žádáme návštěvníky, aby přišli včas před začátkem hodiny a pozdějším příchodem nenarušovali její průběh. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na Vás!
		
Michaela Černošková
HUMOR
Křesťana ve starém Římě honí lev. Křesťan letí ulicemi, pak vyběhne ven branou
a vběhne do lesa. Tam kličkuje mezi stromy. Nakonec je mu ale jasné, že neunikne –
lev ho dohání. A tak v zoufalství padne na kolena.
„Bože můj,“ úpěnlivě se modlí, „učiň z tohoto lva křesťana!“
V tu chvíli padne na kolena lev, sepne tlapy v modlitbě a praví: „Děkuji ti, Bože,
za stravu, kterou teď budu z tvé milosti požívat...“
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