zlínských

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů

číslo 3 • ročník XXXI
neděle 9. února 2020

www.farnostzlin.cz

www.sdbzlin.cz

Snímek Lena Labajová/Člověk a víra

V úterý 11. února si připomínáme památku Panny Marie Lurdské
a Světový den nemocných.

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE
9. 2.
			
PO
10. 2.
ÚT
11. 2.
			
SO
15. 2.
NE
16. 2.
			
PO
17. 2.
PÁ
21. 2.
SO
22. 2.
NE
23. 2.
			

Pátá neděle v mezidobí
(Iz 58,7–10; 1 Kor 2,1–5; Mt 5,13–16)
Památka sv. Scholastiky, panny
Nezávazná památka Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných
Sobotní památka Panny Marie
Šestá neděle v mezidobí
(Sir 15,16–21; 1 Kor 2,6–10; Mt 5,17–37)
Nezávazná památka sv. Alexia a druhů, řeholníků
Nezávazná památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Svátek Stolce svatého apoštola Petra
Sedmá neděle v mezidobí
(Lv 19,1–2.17–18; 1 Kor 3,16–23; Mt 5,38–48)

"

Formulář pro objednání návštěvy u nemocného křesťana

"

"

Více na straně 6 (Staň se misionářem nemocných)

"

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 23. února 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 17. 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
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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Dobří křesťané a poctiví občané –
to je heslo našeho hlavního představeného na letošní rok.
Naše salesiánská spiritualita má některé své zvláštnosti: je
to spiritualita každodennosti, velikonoční radosti a optimismu,
přátelství a osobního vztahu s Ježíšem, spiritualita církevního
společenství, mariánská spiritualita, spiritualita zodpovědné
služby. Poslední jmenovaná spiritualita vždy nabízí cíl stát se
dobrými křesťany a poctivými občany. Stejně tak, jak svým životem svědčil sv. Jan Bosko.
Život z víry je dnes nejcennějším darem, který si můžeme navzájem dát. Naslouchání Bohu, abychom pochopili, jak toto předávání víry uskutečňovat, je tajemstvím.Nelze je obsáhnout nějakou praxí nebo zvláštní chvílí. Uskutečňuje se působením Ducha Svatého a obvykle nenastává nějakými náhlými skoky, ale postupným
zráním.
Naslouchání Bohu má jeden předpoklad. Ten je o to cennější, oč je v mnoha
našich sociálních kontextech obtížnější. Jsme poznamenáni neustálým přívalem
podnětů z médií a stále intenzivnějším životním rytmem. Proto je nutné vystavit se
tichu. Na této cestě roste soulad mezi tím, čemu nasloucháme, co hlásáme, a tím, co
žijeme. K tomuto úkolu zve don Ángel Fernández Artime – náš hlavní představený.
Vybral jsem jen pár myšlenek, které s tímto heslem souvisí. Více se můžete dočíst
na našich webových stránkách www.sdb.cz
P. Radek Gottwald, SDB
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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

Týden manželství v naší farnosti

V letošním roce se naše farnost opět zapojí do Národního týdne manželství, který
proběhne od 10. do 16. února. K této příležitosti jsme připravili několik aktivit.
Modlitba manželů
V kostele si můžete vzít připravené kartičky s modlitbou, kterou se mohou manželé
v tomto týdnu společně modlit a vyprošovat si tak Boží požehnání pro svůj vztah
a společný život.
Výstava Božích slov o lásce
V klubu Pod kánoí bude ke shlédnutí tematická výstava z biblických veršů, které nás
mohou přimět k zamyšlení se nad tím, jaká je opravdová láska.
Adorace manželů
V pátek 14. února v 17 hod. se uskuteční v našem kostele adorace, na kterou zveme
nejen manžele a rodiny, ale i ostatní farníky. Budeme vyprošovat Boží požehnání
do našich vztahů a vedení Duchem Svatým ve všech životních situacích.
Káva za pusu
Ve spolupráci s nadačním fondem Credo zveme manžele v neděli 16. února po dopoledních mších svatých do klubu Pod kánoí na Kávu za pusu. Ke kávě dostanete
i něco sladkého. Jde o příležitost příjemně strávit společný čas.
P. Kamil Obr

Staňte se dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné. Dovolujeme
si vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v návštěvách pacientů v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě
nemocných nebo v návštěvách umírajících
v hospici. Prosíme vás o darování aspoň dvou
hodin volného času za měsíc těm, kteří tráví
delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku.
K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným jsme pro vás připravili formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hodin přednášek a cvičení a 4 hodiny praxe v nemocnici.
Kurz se uskuteční na Arcibiskupství olomouckém v Olomouci o sobotách v březnu
a v dubnu letošního roku.
Naše společná setkání zahájíme duchovní obnovou v sobotu 29. února. Úvodní
promluvu pronese otec arcibiskup Jan Graubner. Další dvě promluvy a mši svatou
bude mít Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných.
Po společném obědě pak bude následovat přednáška ThLic. Michala Umlaufa Dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví.
Bližší informace o přihlášení naleznete na plakátku ve vývěsce. Za vaši ochotu
pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké.
		
Mons. Bohumír Vitásek
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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

Rok Bible

Svatý otec vyhlásil, že třetí neděle v liturgickém mezidobí bude každoročně Nedělí Božího slova. Letos jsme touto nedělí zahájili Rok Bible. Biblí se budeme různým způsobem po celý rok zabývat. Minulou neděli jsme začali ručně opisovat další knihu Písma
svatého – Markovo evangelium. Zveme k tomuto opisování všechny zájemce z obou
farností. Opisuje se vždy v neděli a ve středu po ranní („osmé“) mši svaté. Děti ve věku
od školky do 3. třídy mohou namalovat obrázek s biblickou tematikou.

Výstava svatebních fotografií

Od 10. do 16. února proběhne Národní týden manželství. V rámci této akce uspořádáme v Malé galerii výstavu svatebních fotografií. Kdo se chcete zapojit, přineste
své svatební fotografie do sakristie nebo do farní kanceláře. Chceme povzbudit mladé bratry a sestry, aby si uvědomili nejen krásu, ale i nutnost manželství. Na zadní
stranu fotografie napište svá jména a jak dlouho jste manželé (i kolik máte dětí).
Fotografie budou vystaveny do konce února. Děkujeme všem, kteří se zapojí.

Karneval

Karneval pro děti a jejich rodiče bude v sobotu 15. února od 15 hod. v klubu. Je nutné se předem přihlásit.

Letní tábory

Již nyní je možné přihlašovat děti, mládežníky i rodiny na letní tábory. Odkaz najdete na salesiánském webu.

Klub pro dospělé

Klub pro dospělé je otevřen v neděli od 17 do 20 hod. Vlastní plánovaný program
začíná vždy v 17.30 hod.
9. února Minikurz líčení pro všední den
16. února Volný program
23. února Druhá přednáška Mgr. Karla Opravila
P. Dan Žůrek, SDB
HUMOR
„Jeníčku, kolik je svátostí?“ ptá se v náboženství otec kaplan.
„Šest,“ odpovídá Jeníček.
„Ale, jak to? Říkal jsi šest? Svátostí je přece sedm!“
„Ale náš tatínek říkal, že manželství a pokání je to samé!“
ŽIVOT FARNOSTÍ   3 • 2020
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Staň se misionářem nemocných

„Babička chodila do kostela od mala, ale poslední roky už nemohla, tak u svátostí nebyla.“ Jak smutno je knězi, když slyší tato slova při domlouvání pohřbu a zjistí,
že se někomu nedostávalo svátostí. A často kvůli tomu, že nikdo z blízkých nevěděl,
že kněží navštěvují nemocné, a nikoho nenapadlo zeptat se na faře či v kostele.
„Když církev věnuje péči nemocným, slouží tím samotnému Kristu (srov.
Mt 25,39–40) a plní jeho
příkaz pečovat o nemocné
(srov. Mk 16,18). Navštěvuje nemocné, přináší jim
posilu svátostného pomazání a eucharistie, provází je modlitbami během
jejich nemocí a ve chvíli,
kdy se loučí s tímto světem, je odporoučí Bohu.“
Těmito slovy uvádí arcibiskup Jan knihu s obřady
pomazání nemocných. Toto poslání najdeme už v listě apoštola Jakuba: „Je někdo
z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho
pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,14–15).
V síle těchto slov navštěvujeme nemocné nejen v nemocnici, ale také doma.
A jelikož jsou naše farnosti veliké, pomáhají nám v této službě pověření akolyté,
kteří přinášejí Pána Ježíše v eucharistii do vašich domovů. Nejedná se však o běžný
servis „donášky až do domu“, s nímž se setkáváte třeba při objednávání pizzy. Jde
o službu potřebným, kteří již nemají možnost dostat se do kostela z důvodu nemoci
či stáří a připojit se tak ke společnému slavení ve farním společenství. Pokud byste vy nebo váš známý skončili v nemocnici, doporučujeme oslovit naše nemocniční kaplany na tel.: 731 140 734. V případě potřeby jsou totiž schopni zajistit kněze
z okolí i v době, kdy se na faru nedovoláte. Pro nás, kněze, je však vhodnější, když se
s námi v klidu setkáte předem (pokud víte, že vás čeká vážnější operace) a nečekáte
až na poslední chvíli.
Pokud tedy máte ve svém okolí někoho, kdo je odkázán jen na televizní přenos
bohoslužeb a nemá možnost přijímat svátosti, můžete ho navštívit a dát nám vědět
pomocí přiloženého formuláře na straně 2. Staňme se misionáři města Zlína a pomáhejme přinášet Ježíše i do svého okolí.
Děkujeme za spolupráci		
P. Ondřej Talaš a P. Dan Žůrek, SDB
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SPOLEČENSTVÍ VDOV A  VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Plán akcí společenství vdov a vdovců na rok 2020
Únor:

20. února v 17 hod. – modlitební setkání s tichou adorací a prosbou za 		
nová kněžská povolání a pokoj a mír ve světě, Regina

Březen:

26. března – postní duchovní obnova, exercitátor v jednání, Regina

Duben:

25. až 26. dubna – zájezd do Prahy, divadlo, prohlídka památek,
mše svatá, návštěva Parlamentu ČR, výstava Blanky Matragi

Květen:
		

5. až 7. května, třídenní zájezd – Krnov, Neratov, Králíky, Jeseník
23. května – pouť na Svatý Antonínek – mše svatá, pohoštění, zábavný 		
program

Červen:

17. až 23. června – Tatry, charitní dům s polopenzí, nenáročné trasy

Červenec, srpen: setkání menších skupin na individuální pozvání
Září:

19. až 26. září – Regenerační centrum Harmonie, Bystřice pod Hostýnem

Říjen:
		

datum v jednání – práce s PC, pořádá SenSen Praha, Regina
Rozkvetlé památky Olomouc, přesné datum bude sděleno

Listopad: 22. až 25. listopadu – Adventní duchovní obnova na Svatém Hostýně
Prosinec: 10. prosince – Setkání v Adventu, celebrant v jednání, Regina Zlín
Ke každé této akci bude včas k dispozici plakátek s potřebnými informacemi
(e-mail, Život farností, Katolický týdeník, nástěnky, Oldin, naše webové stránky,
Radio Proglas) ohledně ceny, dopravy, stravy, přihlášení apod. Na delší pobyty účastníci obdrží ještě informační dopis s dalšími podrobnostmi – nástupní místo, potřebné
oblečení, obutí, pojištění, co nutně s sebou.
Prosím, pamatujme, že je u každé akce možná změna. Bereme ohled na zdravotní i jiné dispozice účastníků, počasí a další okolnosti. Vše je dobrovolné. Věříme,
že i tento rok bude úspěšný k velké spokojenosti všech.

Kavárnička pro osamělé

Zveme vás k účasti na novém projektu
našeho společenství. Pro ty, kteří nemohou
z různých důvodů navštívit naše akce, a chtěli by si popovídat a sdílet se, jsme připravili
setkání s názvem „Kavárnička pro osamělé“. Jste vítáni v naší kanceláři na Regině
každé první úterý v měsíci. Bude připraveno
malé pohoštění a káva. Těšíme se na vás.
Alenka Panáková
ŽIVOT FARNOSTÍ   3 • 2020
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Farní karneval

Srdečně všechny zveme 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. Vstupné je dobrovolné, stejně jako „dospělácký“ kostým. Budeme také rádi,
pokud přinesete sladké nebo slané pečivo ke společnému ochutnání. Předem moc
děkujeme a těšíme se na vás.		
Alžběta Volfová

Pozvánka na mši svatou v nemocnici

U příležitosti Světového dne nemocných bude Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných, sloužit mši svatou za pacienty, jejich příbuzné
a za pracovníky Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Mše svatá bude sloužena
ve zlínské nemocnici ve čtvrtek 13. února v 15.30 hod. ve výukové místnosti v suterénu pavilonu 48.		
Karel Mikulášek

Ples Církevní základní školy a mateřské školy

Nastává období plesů, a proto přijměte pozvání na ples Církevní základní školy
a mateřské školy ve Zlíně, který se bude konat v sobotu 22. února od 19 hod. v sále
taneční školy Fortuna na Celnici. K poslechu a tanci bude hrát hudební skupina
Quatro, program obohatí také vystoupení žáků školy. Těšíme se na vaši hojnou
účast a podporu této akce. Dary do tomboly jsou vítány a můžete je až do termínu
plesu odevzdávat v kanceláři školy.		
Jana Valášková

Modlitba Taizé

Všechny srdečně zveme na modlitbu Taizé, která bude v pondělí 10. února
v 19.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Bude zde na vás čekat modlitba, která jde
do hloubky, překrásné zpěvy, chvály, prosby, biblické čtení, zamyšlení a samozřejmě
prostor pro osobní modlitbu a ztišení.
Modlitba Taizé je ekumenická a jejím základem je jednoduchý meditativní zpěv
jako pokorná modlitba. Zpěvy, které se při modlitbě používají, vznikly v komunitě
bratří, kterou v roce 1940 založil bratr Roger Schütz ve vesničce Taizé na jihovýchodě Francie. Jeho velkou touhou byla jednota křesťanů. Modlitby zdomácněly
v mnoha farnostech po celém světě a za smíření a jednou křesťanů se při nich modlí
křesťané různých denominací.		
Eduard Šneidr

Varhanní koncert Ludvíka Šuranského

Spolek kostela sv. Václava v Sazovicích vás srdečně zve na varhanní koncert, který se bude konat v neděli 16. února v 16 hod. v kostele sv. Václava v Sazovicích. V provedení varhaníka Ludvíka Šuranského se
můžete těšit na skladby od světových autorů, například od M. A. Charpentiera, G. F. Händela, J. S. Bacha,
T. Pikéthyho, R. Bingeho, C. S. Langa, L. Boëllmanna,
F. Mendelssohna-Bartholdyho a D. Germana.
red
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Nabídka letních táborů

Využijte nabídku letních táborů, které během letošních prázdnin pořádá Salesiánský klub mládeže Zlín. Tábory probíhají na tábořišti u obce Zlámanec (20 km
od Zlína) ve středověkých stanech.
Termíny táborů:
		 28. 6. – 05. 7. Rodiny s dětmi (vede P. Radek Gottwald, SDB)
		 5. 7. – 12. 7. Středoškolák (vede Šimon Král, přihlašování přes stránky
			 DIS Fryšták)
		 12. 7. – 19. 7. Rodiny s dětmi (vede Pavel Hoke)
		 19. 7. – 29. 7. Středověký tábor pro kluky (vede Lukáš Juras)
		 1. 8. – 11. 8.		Tábor pro holky (vede Petra Pelánková)
Tábory pro ministranty:
		 19. 7. – 25. 7. Mladší ministranti (8 – 13 let)
		 2. 8. – 07. 8. Starší ministranti (14 – 19 let) – vede Jan Rozsypálek
Všechny podrobné informace najdete na stránkách www.sdbzlin.cz/letni-tabory
		
P. Radek Gottwald, SDB
HLASY A OHLASY

V neděli 2. února vystoupila v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích Kněžská
gregoriánská schola s pásmem gregoriánských chorálů a středověkých polyfonií.
Členem tohoto hudebního uskupení kněží je také zlínský kaplan P. Ondřej Talaš.
ŽIVOT FARNOSTÍ   3 • 2020
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Tříkrálová sbírka
Zlínská Tříkrálová sbírka 2020 – 2 336 471 Kč
Zlín a jeho místní části (118 skupinek koledníků) – 843 108 Kč
Česká republika (24 994 skupinek koledníků) – 130 334 707 Kč
Za každoroční zlínskou Tříkrálovou sbírkou je udělána tečka. V prvních dnech
nového roku vyšla do ulic děkanátů Vizovice a Zlín více než tisícovka Kašparů, Melicharů a Baltazarů, malých i větších králů, aby šířili radost a Boží požehnání. A také aby
přinesli do domovů písničku a úsměv. A samozřejmě aby vykoledovali prostředky, kterými charita pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci. Stane se, že některým lidem
se nepodaří život vyřešit – nemocným, sociálně znevýhodněným a starším občanům.
Charita Zlín vypravila celkem 346 skupinek koledníků. Skupinku tvoří většinou
tři děti a dospělý doprovod. V kostýmech králů, s korunkou či turbanem na hlavě,
se vydávali dům od domu, vybaveni pozorností pro dárce (cukřík a kalendářík).
Nezbytná je zapečetěná pokladnička, do níž vstřícní dárci i tentokrát přispívali dle
svých možností, a průkazka vedoucího skupinky. A nesměla chybět ani požehnaná
křída. Tou koledníci psali na vstupy do domovů C † M † B † 2020, tedy Christus
Mansionem Benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto příbytku po
celý rok. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého.
Kolikrát králové psali zmíněný symbol a kolikrát zazpívali královskou koledu, to se
asi sečíst nepovede. Co ale sečteno bylo? Obsah kasiček zapečetěných Charitou Zlín
ve čtyřech městech a čtyřiceti čtyřech obcích regionu.
V kasičkách se ukrývalo 10 753 kusů papírových bankovek a 21 125 kusů mincí. Kdybychom vyskládali bankovky pěkně za sebe, naměřili bychom vzdálenost
1 538 metrů, spolu s kovy by vzdálenost dosáhla úctyhodných 2 063 metrů. A hmotnost mincí? Ta vydala za řádně urostlého mládence, konkrétně 156,11 kilogramů.
Co se četnosti jednotlivých hodnot týče, nejčastěji se v pokladničkách vyskytovala
stokoruna, následovala padesátikoruna, jíž na záda dýchala kovová dvacetetikoruna. Tedy sečteno, podtrženo: Charita Zlín – Tříkrálová sbírka 2020 – 2 336 471 Kč.
„Je to úžasný výsledek. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této
aktivitě podíleli,“ řekl Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín. A co se bude dít s vykoledovanými penězi nyní? „Ve chvíli, kdy je uzavřena sbírka v celé zemi, přichází na
řadu přerozdělení,“ pokračuje Vlastimil Vajďák a dále vysvětluje: „Takzvané záměry
na využití výnosu jsme již předložili v roce minulém. Jakmile se dozvíme, že jsou
schváleny, budeme je moci realizovat.“		
Pavla Romaňáková
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Vytvářet umělé strachy

„Udělala jsem pár kroků a najednou se za mnou v té tmě ozvaly šoupavé kroky
a já jsem ucítila prudkou bolest v levém rameni.“ Takto nějak spisovatel zformuloval větu, která mi způsobila hodně strachu. Šoupavé kroky ve tmě, které se blíží…
V pubertě jsem se pustila do detektivek, které jsem hltala co den, to kniha. Byla
to díla slavných i méně slavných autorů, které jsem si nosila z městské knihovny,
když jsem přečetla všechno, co nabízela knihovna domácí. Tolik autorů jsem znala
i s jejich hrdiny. Hercule Poirot,
Sherlock Holmes a mnoho dalších, dnes už si naštěstí ani nepamatuji většinu jmen. Byly to
chvíle dobrodružství a napětí.
Co vše se v příběhu odehraje,
kdo je pachatel, jak to dopadne. No, ještě že jsem měla brzy
jiné starosti.
Pak ještě tvář za oknem.
V knize Arthura Conana Doyla mě děsila fotografie obličeje
přimáčknutého na sklo. Kolik
strachu mi ten obraz způsobil!
Jít někam ve tmě bylo pro mě nemožné. Až později jsem si uvědomila, jak mi některé
knížky ublížily. Je to dnes už docela jasné, kolik potíží nám může způsobit špatná
strava, vždyť dnes už dokážeme hlídat, abychom omezili přísun škodlivých potravin
do svého těla. Ale to, co si uložíme do hlavy, nám může ublížit ještě víc. A nevím,
jestli je horší, když vidím něco špatného ve filmu na „vlastní oči“, nebo když je to
v knize, kde pracuje moje obrazotvornost.
Tak nám všem přeji, abychom si zbytečně nevytvářeli umělé strachy. Úplně stačí
to, co nám život přináší.		
Noela Frolková

Není dobré, aby člověk byl sám
Máte starší rodiče, dělí vás od nich hodiny cesty a nevíte, jak se jim právě daří?
Nebo jste jim nablízku jako pečující, ale jste již unaveni?
Nebo jste pracovně vytíženi a vaši blízcí jsou celé dny doma sami?
Pak jistě dáte za pravdu tvrzení, že není dobré, aby člověk byl sám. Neváhejte
a zajímejte se včas, jaké jsou možnosti podpory ze strany poskytovatelů. Třeba právě
vašim blízkým bude dobře ve společnosti vrstevníků v Domovince – centru denních
služeb pro seniory. Jde o sociální službu, která umožňuje seniorům se sníženou soběstačností prožít část dne v kolektivu, posílit schopnosti a dovednosti, a tím předcházet jejich izolaci, osamocení a sociálnímu vyloučení. V centru si senioři procvičí
tělo i mysl, popovídají i zazpívají, nechybí tvoření, duchovní podpora. Samozřejmostí je strava a pitný režim.
Pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 739 908 414 nebo prostřednictvím
e-mailu: cds@zlin.charita.cz		
Pavla Romaňáková
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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

V úterý 11. února v 18.30 hod. proběhne ve velkém sále Reginy v rámci Filmového apoštolátu promítání amerického filmu Hačikó – příběh psa (Hachiko:
A Dog‘s Story, 2009). O komentář k tomuto snímku jsme tentokrát požádali
PhDr. Josefa Palu.
Hačikó – příběh psa
Dne 8. března 1935 ležel v malé postranní uličce nedaleko rušného tokijského
nádraží Šibuja na zemi mrtvý pes plemene Akitu Inu. Jmenoval se Hačikó a už za svého života byl nejslavnějším psem Japonska.
Když ho chodci nalezli, nevolali městského
rasa, aby mršinu odvezl do kafilerie, ale s jakousi posvátnou úctou jej položili na látku
z jutového pytle a přenesli k malé bronzové
soše psa umístěné v parčíku nedaleko nádraží. Byla to socha samotného Hačika, slavnostně odhalená o rok dříve.
Film o tomto „nesmrtelném“ psovi byl
natočen v roce 2009 v koprodukci USA a Velké Británie podle japonského snímku z roku 1987 Hachiko Monogatari, příběhu který
se skutečně stal. Richard Gere ve filmu ztvárnil univerzitního profesora, který se ujme
opuštěného psa a dá mu jméno Hačikó. Brzy mezi nimi vznikne neuvěřitelně silné pouto. Věrnost psa přesahuje meze lidského chápání. Každý den doprovází svého pána
ráno na nádraží a odpoledne se tam vrací, aby ho přivítal. Jednoho dne však profesor
v práci náhle umírá a na stanici se už nikdy nevrátí. Ovšem Hačikó věrně čeká na stejném místě na svého pána den co den, celých devět let.
Po zhlédnutí tohoto filmu poznáme, že pes je skutečně nesobecký přítel, kterého
může člověk v egoistickém světě okolo sebe najít. Je jediný, kdo ho nikdy nezradí a neprojeví mu nevděk.		
Josef Pala
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