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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Ve farnosti Panny Marie Pomocnice chceme nabídnout zájemcům sérii přednášek s následnou diskusí na obtížná témata
z křesťanského života.
S podnětem přichází jedna ze synodálních skupinek, která
si původně vybrala téma související s evangelizací a oslovováním lidí nevěřících nebo hledajících.
V rámci hlubšího promýšlení tématu si uvědomili, že největší překážkou evangelizace našeho bezprostředního okolí je náš strach. Obavy, že nebudeme schopni
sebevědomě odpovědět na časté a často velmi obtížné otázky nebo námitky, které
mají lidé okolo nás vůči církvi, nám křesťanům nebo i Pánu Bohu. Namátkou lze
zmínit třeba církevní restituce, potraty, celibát, existenci zla a válek, trojjedinost
Boha apod.
Můžeme počítat s určitým okruhem otázek nebo námitek lidí mimo církev. Ale
možná i my sami máme řadu nejasností nebo otázek, které bychom potřebovali
probrat, hlouběji je promyslet, porovnat své názory s ostatními nebo přímo s naukou církve.
Když k tomu přizveme odborníka, předem téma trochu připravíme, např. i článkem v Životě farností, který by přednášce časově předcházel. Když po skončení shrneme poznatky do krátkého, ale hlubšího a pochopitelného textu, může být tato
aktivita velice užitečná.
Synodální skupinka připravila několik okruhů otázek a začali jsme s hledáním
odborníků a s řešením praktické stránky věci (např. kdy a kde se budou tato setkání
konat). V příštím čísle ŽF představíme témata, která se nám zdají důležitá, a také
čekáme, jestli budou nějaké reakce nebo další podněty.
Zatím jediný podnět, který jsme zachytili, povzbuzoval, abychom vše směřovali
ke Kurzům Alfa. Možná by právě tyto přednášky a debaty mohly pomoci, abychom
do Alfy dokázali lidi zvát nebo ji i sami prožili.
Začátek plánujeme na říjen 2022.
Synodní skupince děkujeme za podnět, ale i námahu spojenou s realizací tohoto
nápadu. Všem čtenářům žehnám.		
P. Dan Žůrek, SDB

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 11. září 2022.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je již v pátek 2. září 2022 ve 22.00 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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Dvacátá druhá neděle v mezidobí
(Sir 3,19–21.30–31; Žid 12,18–19.22–24a; Lk 14,1.7–14)
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
První pátek v měsíci
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Dvacátá třetí neděle v mezidobí
(Mdr 9,13–18; Flm 9b–10.12–17; Lk 14,25–33)
Nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Svátek Narození Panny Marie
Nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze
Nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
Sobotní památka Panny Marie
Dvacátá čtvrtá neděle v mezidobí
(Ex 32,7–11.13–14; 1 Tim 1,12–17; Lk 15,1–32)

VÝZVA PRIMASE ČESKÉHO

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Bratři a sestry,
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské
konference v Evropě, aby se přidaly k tiché
adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí.
Na celém kontinentu se má konat adorace
na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září
2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou
adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde se
na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše
svatá, anebo tam, kde je k dispozici kněz,
jáhen či pověřená osoba k vystavení NejsvěSnímek Lucie Horníková, Člověk a Víra
tější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus
naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpení, a těm, kteří
ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.		
		
Mons. Jan Graubner, předseda ČBK
spolu s biskupy českých a moravských diecézí
6
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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

Poděkování za přípravy a organizaci farních táborů

Děkuji všem vedoucím, animátorům a dalším pomocníkům za přípravy a organizaci
letošních farních táborů pro děti.Poděkování patří také vám všem, kteří jste tábory
doprovázeli svými modlitbami.

Nedělní bohoslužby od září v obvyklém režimu

Od neděle 4. září budou probíhat nedělní bohoslužby opět v obvyklých časech:
7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30 a v 18.30 hod.

Výuka náboženství v novém školním roce 2022/2023

S výukou náboženství začneme v týdnu od 12. září 2022. Rozvrh výuky spolu s organizačními informacemi naleznete na webových stránkách farnosti nebo na nástěnce v kostele.
Je třeba přihlásit děti, které v naší farnosti dosud do náboženství nechodily. Automaticky počítáme s těmi, kdo již výuku navštěvovali. V případě, že se rodiče rozhodnou ukončit docházku dětí do náboženství, je třeba, aby své dítě odhlásili osobně
faráři.		
P. Kamil Obr, farář

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

Oznamy
– Vyučování náboženství bude uspořádáno podobně jako letos – ve středu a ve
čtvrtek odpoledne. Časy začátků na přihláškách jsou dosud předběžné! Náboženství zahájíme 7. září a 8. září 2022. Prosíme rodiče menších dětí, aby přišli s dětmi.
Setkají se tak s příslušnými vyučujícími a domluvíme přesné časy nebo i rozdělení
do skupin. Děti budou rozděleny do skupin: 1. a 2. třída, Třeťáci, Čtvrťáci, Páťáci,
6. a 7. třída, 8. a 9. třída.
Předběžné časy:
1. a 2. třída – čtvrtek v 15.30 hod.
3. třída – čtvrtek v 15.30 hod.
4. třída – čtvrtek ve 14.30 hod. (nebo později)
5. třída – čtvrtek ve 14.30 hod. (nebo později)
6. a 7. třída – středa ve 14.45 hod. (nebo později)
8. a 9. třída – středa v 15.30 hod.
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– S dětmi zahájíme nový školní rok mší svatou ve středu 31. srpna v 17.45 hod.
s možností svátosti smíření pro děti od 17.00 hod. Pro menší děti bude v 17.00 hod.
první setkání s Kostelníčkem po prázdninách.
– První pátky pro děti: Dětem, které byly v minulých letech u prvního svatého přijímání, chceme nabídnout, aby si vykonaly Devět prvních pátků. Znamená to jít před
prvním pátkem v měsíci ke svátosti smíření, na první pátek chvíli adorovat Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti a jít ke svatému přijímání. Dále se pomodlit Litanie (Kancionál 065) a Zásvětnou modlitbu (066). Vykonání Devíti prvních pátků je spojeno
s velkými duchovními přísliby.
– Do manželství chtějí vstoupit Andrej Ovečka a Michaela Telárová, Petr Bělej a Marie Janáčová.
– Naše farnost nabízí:
•Pevné (neotvíratelné) dubové okno (sklo tl. 4mm), rozměry okna jsou 115 x 115 cm.
•Kastlovou vitrínu – nástěnku 120 x 116 x 8 cm s uzamykatelnými prosklenými dvířky.
– Příprava na kněžské svěcení a primici: V týdnu před kněžským svěcením a primicí
se bude konat duchovní příprava pro naše farnosti, resp. zájemce z obou zlínských
farností nebo i okolí. Chceme se společně modlit za Vlastimila, ale i za nová kněžská
povolání. Při večerních mších svatých budou tematické promluvy o kněžství a po
nich společná modlitba.
– Kněžské svěcení Vlastimila Vajďáka se bude konat v sobotu 17. září ve 12.00 hod.
v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku. Primiční mše svatá bude v neděli 18. září v 10.00
hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Po mši svaté
jsme zváni na malé občerstvení „za kostel“. Přesný program se dozvíme v příštím
čísle Života farností.		
P. Dan Žůrek, SDB

Bohoslužby v našich kostelích
Kostel sv. Filipa a Jakuba
pondělí 6.30 a 18.30 (studentská)
úterý
6.30, večerní mše svatá není
středa
6.30 a 18.30
čtvrtek 6.30 a 18.30
pátek
6.30, 17.00 (adorace) a 18.30
sobota
6.30 a 18.30 (s nedělní platností)
neděle
7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, 17.00 (adorace), 18.30
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích
pondělí bohoslužba není – den řeholní komunity
úterý
18.30
středa
7.30, 17.45
čtvrtek 7.30, 18.30
pátek
7.30, 17.00 (adorace) a 18.30 mše svatá
sobota
7.30
neděle
7.30, 8.30, 10.00 (rytmická), 11.30, 20.30

8
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HLASY A OHLASY

Celostátní setkání mládeže
Téměř 4000 křesťanů? Stovky svědectví? Desítky přednášek a workshopů? A to
vše v Hradci Králové?
Je to tak. V termínu od 9. do 14.srpna se skupina mladých z farnosti sv. Filipa
a Jakuba účastnila Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové, které se koná
přibližně jednou za 5 let. Náplní těchto pěti dní byly mimo potkávání mladých z celé
republiky také zajímavé přednášky, koncerty křesťanských kapel, slavení eucharistie a společné sdílení víry.
Přednášky a workshopy byly zaměřené na otázky, které mladým vrtají hlavou,
na duchovní rozvoj a na zajímavé osobnosti této doby, které se pohybují v křesťanském prostředí. Mohli jsme se například zúčastnit diskuze o církvi a politice, o hříchu nebo o tom, jak si urovnat své myšlenky. Pro všechny byl tento týden určitě
velmi přínosný a už se těšíme na další společné akce.
Moc děkujeme vedoucím 4-Young, kteří nám tuto možnost zprostředkovali
a zařídili vše potřebné.		
Marie Olšanová

ŽIVOT FARNOSTÍ   15 • 2022

92

LETNÍ TÁBORY

Já mám…kocábku náram náram náramnou...
Tato píseň (a spolu s ní spousta dalších libých i méně libých zvuků) se každý den ozývala
z oken Klubu pod kánoí, kde probíhal první ročník příměstského tábora pro předškolní děti.
Děti v pondělí navštívil samotný Noe, který
táborníky poprosil o pomoc se stavbou Archy
a záchranou všech zvířat světa, takže program
na celý týden byl jasný!
V úterý už jsme společně v klubu stavěli lodičky; ve středu dopoledne jsme se vydali hledat
na Lesní čtvrť všechna zvířátka a na odpoledne
byl připraven nelehký úkol: najít posledního cestujícího – ztraceného pana Zajíčka, který se bál
na loď nastoupit.
Ve čtvrtek jsme při plavbě na širém moři potkali několik mořských zvířátek, která nám za odměnu dala kousky duhy. V pátek už na nás konečně čekalo zakotvení
na pevnině, kde dokonce stihli postavit i cukrárnu s vynikající zmrzlinou!
Tábor jsme zakončili mší svatou společně s rodiči. Někteří malí táborníci si dokonce vyzkoušeli i ministrantskou službu u oltáře. Za tým vedoucích MOC děkujeme
všem malým táborníkům za společný týden, vedoucím za nasazení, rodičům za důvěru, a někdy zase AHÓJ!		
Barbora Němcová

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Nedělní rodinný gastrovýlet
Srdečně zveme všechny rodiny na letošní poslední Nedělní rodinný gastrovýlet,
který se uskuteční v neděli 18. září. Naším cílem bude hospoda Bivoj v Tečovicích,
kde je kromě různých pochutin a tekutin pro děti k dispozici krásné dětské hřiště
a ZOO koutek.
Ve 14.23 hod. pojedeme trolejbusem č. 2 ze zastávky „Náměstí Práce“ na zastávku „Malenovice, křižovatka“ a odtud půjdeme asi 1,5 km po zpevněné cestě, trasa
je tedy vhodná pro kočárky, odrážedla nebo koloběžky. V případě deště se akce
ruší. Více informací na tel. 774 370 898.
Přijďte strávit společně čas s lidmi, které třeba znáte jen od vidění, seznámit se,
popovídat si a zažít něco nového – těšíme se na vás!
Alžběta Volfová
10
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Klub maminek a otevřené Modlitby matek

Od září opět zveme všechny maminky a jejich děti do Klubu maminek a na Modlitby matek, a to každé úterý na faru v Sadové ulici.
Pozor, změna! Modlitby matek budou začínat už v 8.30 hod. a jsou otevřeny pro
všechny zájemkyně. Nemusíte chodit pravidelně, ale pokud přijdete i jen jednou,
už pokaždé se za vás a vaše rodiny budeme modlit. Nemusíte se bát ani velkého
sdílení nebo přílišné modlitební „intimity“. Je jen na vás, jak moc budete chtít být
otevřené.
V čase od 9.00 do 10.30 hod. bude na Modlitby matek navazovat Klub maminek. Ani do něj se nemusíte nijak přihlašovat a nemusíte chodit pravidelně. Stačí
jen přijít. Pro maminky je k dispozici káva a drobné občerstvení, pro děti hračky
a zázemí. Pro všechny je to možnost k poznání nových lidí ve stejné životní situaci,
k socializaci dětí, ke sdílení se a k navazování nových přátelství. Těšíme se na každou
a každého z vás!		
Alžběta Volfová

Dětský bazárek

V úterý 20. září se v době od 8.30 do 11.30 hod. v malém sále kostela Panny
Marie Pomocnice křesťanů (vchod nahoře, pravé křídlo) uskuteční dětský bazárek.
Milé maminky, opět jsme pro vás připravili bazárek dětského a kojeneckého oblečení, obuvi a hraček – PODZIM / ZIMA. Přijďte si nakoupit od jiných maminek za
příznivé ceny to, co zrovna vaše děti potřebují. Pokud chcete své věci nabídnout,
rezervace prodávajících je nutná předem na e-mailu: foadu@seznam.cz
Kavárna a herna pro maminky s dětmi bude otevřena v obvyklém čase od 8.30
do 11.30 hod. Těšíme se na vás!		
Zuzana Tichá

Najdu muzikanty?

Hledám hráče, nejlépe na housle, kteří by
se mnou občasnou produkcí potěšili handicapované a opuštěné, seniory i děti. Objevte svůj
talent pobavit nenáročné publikum převážně
moravskými písněmi, k čemuž vám pomůžu notací, doprovodem na kytaru, piano či na klávesy. Jedná se o dobrovolnickou činnost bez honoráře. Více informací na tel. 608 242 373 a na
e-mailu: revival2@centrum.cz		

Josef Polášek

Pozvánka na křest diářů Bílého místa 2023

Srdečně vás zveme na křest diářů „Jeho plány, moje plány 2023“ z dílny křesťanského papírnictví Bílé místo. Událost se uskuteční v pondělí 12. září v 17.00 hod.
ve zlínské kavárně Jedním tahem (Šedesátá 7015). Akci hudebně doprovodí Ignite
Worship, na místě bude možné diářovou kolekci 2023 také zakoupit. Více informací
najdete na webu www.mojebilemisto.cz
Karolína Zvoníčková
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Filmový apoštolát

Po letní přestávce pokračujeme v pravidelných promítáních v rámci Filmového
apoštolátu, které bude probíhat daného dne vždy v 18.30 hod. v sále pod kostelem
sv. Vojtěcha v Otrokovicích.
Začínáme v pondělí 12. září americkým filmem o síle modlitby s názvem Válečný
kabinet. Protože 25. září je Den modliteb za pronásledované křesťany, bude v pondělí 24. září promítnut film natočený v koprodukci USA, Mexika a Tchaj-wanu Mlčení (o pronásledování křesťanů v Japonsku).
Pavel Záleský
CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Přidejte se k nám

Nabízíme pracovní pozici – Pracovník v sociálních službách, pečovatelská činnost v terénu. Jde o hlavní pracovní poměr nebo o práci dohodou. Nástup je možný
ihned. Požadujeme odborné profesní znalosti, administrativní dovednost a schopnost práce s cílovou skupinou (primárně starší lidé). Potřebujete jistou dávku empatie, umění naslouchat, umět si organizovat čas a schopnost přijímat názory druhých, řidičský průkaz sk. B a uživatelskou uroveň práce s PC. Nabízíme ŘD 25 dnů,
poukázky na stravu, duchovní podporu a práci ve velmi příjemném kolektivu.
Více na e-mailu: info@zlin.charita.cz nebo na tel. 739 524 330.

Pečující rovněž potřebují péči

Pečujete o své blízké a jste již unaveni? Staráte se o člověka s handicapem a nemáte s kým sdílet svá trápení, ale i radosti a chvilky štěstí? Pečujete o nemohoucí rodiče a chcete se podělit o pocity, které prožíváte? Řešíte předluženost opečovávané osoby nebo svoji vlastní? Ztrácíte se v legislativě a obtěžuje vás běhání na úřady?
Pokud jste alespoň jednou odpověděli „ano“, pak právě vám je určeno naše pozvání na akci Pečující rovněž potřebují péči, která se uskuteční v úterý 13. září v 15.30
hod. v našem centru na ulici Zálešná I/3222 ve Zlíně.
Více na e-mailu: poradna@zlin.charita.cz nebo na tel.: 739 245 973.

Barvy podzimu

Ve čtvrtek 15. září ve 14.00 hod. se uskuteční v zahradě našeho centra na ulici
Zálešná I/3222 ve Zlíně multigenerační zábavní odpoledne s názvem Barvy podzimu.
Jako hosté vystoupí Martin Motýl, Pavel Roller – bublinová show, Orianadance.
Bude příjemné zase se vidět a užít si den společně. Tak tedy přijďte, jste srdečně
zváni. Tradiční odpoledne je také příležitostí připomenout, že Charita Česká republika, jejíž je zlínská Charita součástí, pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází
na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří. Akci finančně
podpořilo statutární město Zlín.		
Pavla Romaňáková
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6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO
Pasecký žleb 5177, Zlín, tel.: 736 522 830
e-mail: skaut.6.zlin@volny.cz, internet: www.zlin6.cz

Tábor Chin long

(Tábor skautů – Ontario, 1. až 19. července 2022)
V našem životě je mnoho událostí, které jsou důvodem k radosti. Pro náš skautský oddíl Ontario je touto událostí především tábor, který jest vyvrcholením celoročního snažení. Letošní tábor nás zavedl daleko na východ, až do starověké Číny,
kde se nám po mnoha bitvách, dobrodružstvích, zvratech a intrikách nakonec podařilo zachránit svět před mocichtivostí démona.
Tábor náš však nebyl pouze dobrodružstvím, nýbrž také dobrou zkušeností pro
všechny účastníky. Však také prázdná louka nabízela mnoho příležitostí, ale také
vyžadovala um, potřebný k životaschopnosti tábora. Výsledkem byl tábor, jehož
dominantou byla vedle stožáru také velmi povedená stavba, na které si své kutilské dovednosti vyzkoušeli všichni naši členové. Své praktické a teoretické skautské
znalosti a dovednosti naši členové úspěšně prokázali na mezidružinovém klání zvaném Sekera, kterou náš oddíl už potřetí v řadě vyhrál. Nutno podotknout, že naše
vítězství se neslo v duchu velkého výročí, neboť to bylo právě 30 let od prvního
konání této soutěže.
K táborovému životu se letos přidala i skautská stezka, která poprvé naše členy
doprovázela i na táboře, a my doufáme, že s velkým úspěchem. Součástí táborového života byla rovněž mezitáborová pošta (nyní snad mohu říci, že i tradice), která
poodhalila mnoho „Jiříků Wolkerů“ v našich řadách.
Náš tábor by nemohl být ničím bez velké snahy zbrusu nového vedení, rádců
a celé oddílové rady, bez schopného sboru kuchařek, které nám stále ukazují, jaké
kulinářské novoty může nabídnout skromná táborová kuchyně, ale především bez
samotných účastníků tábora, kteří nám svou vzrůstající účastí znovu a znovu ukazují, že to, co děláme, dává smysl. Děkujeme!
Vojtěch Mikulášek

Naše putování po Bulharsku a tábor v Lidečku

(Tábor roverů a rangers – Albion, 10. až 30. července 2022)
Naše letní putování jsme s rovery a rangers oddílu Albion započali v neděli 10.
července na vlakovém nádraží v Otrokovicích. Odtud nás autobus zavezl do Starého Města u Uherského Hradiště. Poté jsme vyrazili vlakem na bratislavské letiště.
Čekalo nás veliké dobrodružství, protože někteří z nás měli poprvé vzlétnout do
oblak.
Po příletu do Sofie, hlavního města Bulharska, nás vlak zavezl do Kazanlaku.
Tam nás čekalo naše první ubytování u českých salesiánů, kterým jsme na oplátku
nabídli pomocnou ruku a jeden den jsme uklízeli jejich areál. Dalším intenzivním zážitkem bylo dvoudenní putování po horách. Procházeli jsme nádhernou přírodou,
vyšlápli si pár kopců, navštěvovali historické objekty a spali ve stanech poblíž divokých koní. To vše jsme zakončili zaslouženou odměnou v podobě gyrosu.
Naší další zastávkou byla Stará Zagora, kde jsme zhlédli rozestavěný kostel
a školu pro romské děti. Posledním městem, ve kterém jsme byli ubytováni, byl
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Burgas – nádherné město rozléhající se na pobřeží Černého moře. Zde jsme se potkali, tedy minimálně kluci, s prvním problémem týkajícím se ubytování. Naštěstí
se díky našemu překladateli Radkovi tento problém vyřešil. Kluci tak nemuseli spát
v plesnivých místnostech, ale mohli strávit noc v kostele. Když už jsme byli u toho
moře, tak samozřejmě nesmělo chybět vodní dovádění – skákání ve vlnách, lovení
mušlí a mořských živočichů, zahrabávání se navzájem v písku a povalování se na
pláži. Poslední den jsme proseděli v autobuse na cestě do naší rodné země. A tak
jsme společně prožili pár nádherných dní v Bulharsku, ze kterých si odnášíme nezapomenutelné zážitky a spoustu krásných vzpomínek.
Po příjezdu do České republiky v úterý 19. července jsme se hromadně vlakem
přesunuli do Lidečka. Unavení jsme začali chystat tábor a hlavně oheň na zahajovací
táborák. Příběh celého tábora byl „Pár Pařmenů“ (parodie na filmy Pán prstenů).
Celý tábor jsme se snažili dostat na velkou pařbu ve Střevozemi. V tom nám ale bránili bigbeaťáci – to jsou lidé posedlí bigbeatem a závislí na heliu. Šmajdalf nám celou
dobu pomáhal, ale pak mu jednou dál Smradupán do pití helium a stal se z něho
taky bigbeaťák. Ve čtvrtek večer jsme se utkali s bigbeaťáky. Boj to byl neúprosný.
Dokonce se jim podařilo zabrat tábor a my se museli stáhnout. Poté jsme ale přišli
na jejich slabinu, začali jsme zpívat píseň „Rytíři Albionu“, abychom překřičeli jejich
bigbeat, a to už nebyl problém je zahnat. Nakonec jsme to pořádně oslavili ultimátní pařbou.
Tábor jsme si moc užili a už se těšíme na další rok i přesto, že bigbeat je můj
oblíbený žánr.		
Kristýna Ticháčková a Jan Zatloukal

První tábor oddílu Artemis

(Tábor skautek – Artemis, 13. až 30. července 2022)
V letošním červenci se konal historicky první tábor oddílu skautek Artemis, který
zahájil svou činnost loni v září a úspěšně uzavřel náš první společný skautský rok.
Táboru předcházelo čtyřdenní putování prosluněnou Pálavou. Na naší trase jsme
navštívily například hrad Děvín, Mikulov, zámek v Lednici a taky jsme strávily dobrodružnou noc ve westernovém kempu. Z jižní Moravy jsme zamířily přímo do našeho
milovaného Lidečka, kde na nás čekalo tábořiště na poněkud nekonvenčním místě,
na což jsme si ale rychle všechny zvykly.
Nedlouho po příjezdu se z nás všech kvůli pádu letadla staly robinsonky a ocitly
jsme se na pustém ostrově. Nastal boj o holý život a bylo potřeba si co nejrychleji
osvojit dovednosti, jako jsou orientace v přírodě, stavění přístřešku, rozdělávání
ohně bez pomoci sirek nebo vaření na ohni. K naší smůle na nás na ostrově, kde
jsme ztroskotaly, číhala temná příšera, jež hnala naše snahy o útěk z ostrova, který
jsme po mnoha pokusech zdárně dovedly do konce.
Dva týdny tábora se obešly bez zranění, špatného počasí i jiných nepřízní osudu. I když počet táborníků neodpovídal vysokému číslu, na které jsme byly všechny z dřívějška zvyklé, sešla se v oddíle skvělá parta kamarádek, díky které budeme
všechny na tábor ještě dlouho vzpomínat.
Karolina Vojáčková
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Světlušky v říši Grišů

(Tábor světlušek – 51. roj, 30. července až 13. srpna 2022)
Letošních skvělých čtrnáct dnů na táboře prožilo celkem jednadvacet členek
našeho oddílu světlušek. Zavítaly jsme do říše Grišů, snažily se zachránit světlonošku Alinu a jejího přítele Mala před zlým, nepřátelským Temnyjem. Naučily jsme se
spoustu nových dovedností, prožily hromadu zážitků, podpořily spolupráci a doplnily skautské vědomosti.
Letos složilo světluškovský slib celkem sedm světlušek, dvě složily zkoušku
tří kapek rosy, osm světlušek splnilo podmínky pro udělení první a druhé hvězdy.
Po celých dvou letech jsme navštívily samotné Lidečko, kde jsme sháněly ztracené oko pana Pepíka. Rozhodně ani nemohl chybět společný den strávený s vlčaty.
Všechny světlušky si mohly vybrat z pěti odborek a na konci tábora tak dostat nášivku na kroj.
Tábor hodnotíme velice pozitivně a těšíme se na zahájení nového skautského
roku.		
Nikola Kučerová

Vlčata a legendy Středozemě

(Tábor vlčat, 30. července až 13. srpna 2022)
Dva roky jsme snili o táboře bez „koronových“ omezení. Konečně jsme se jej
letos dočkali a s ním i mnoha epických zážitků ze Středozemě.
Příjezd do tábora byl velmi deštivý. Nedočkavě jsme čekali na lepší počasí, když
nás přivítali naši elfští, trpasličí a čarovní přátelé. Brzy se ukázalo, že bude hůř, neboť kolem našeho tábora se potulovaly skupiny skřetů, které ohrožovaly naši bezpečnost. Jelikož jsou skřeti poměrně hloupé bytosti, nebylo velkým problémem je
porazit. Ukázaly se ovšem jiné komplikace. Řád Uruk-hai – armáda pochodujících
strojů na hromadné ničení, vedená pánem temnoty Nazgulem. Bojovat proti takovému soupeři by nešlo jen tak bez pomoci, proto jsme pozvali delegáty ze sousedních království, aby nám pomohli zvolit společného krále sjednocené Středozemě.
A tak se taky stalo: naším králem se stal hraničář Arnar I. Pod jeho vedením jsme byli
schopni získat vylepšení našich zbraní, a tak porazit Uruk-hai a nakonec i samotného Nazgula. Společnými silami jsme ve Středozemi nastolili mír na věčné časy.
Mimo epický příběh jsme si užili i mnoho jiného programu. Po třech letech jsme
konečně navštívili vsetínský aquapark. Závody na tobogánu o nejvyšší rychlost nám
všem (hlavně vedoucím) moc chyběly. Koupání jsme si také mohli užít i přímo v táboře. Již třetí tábor po sobě byl k dispozici bazén se studenou vodou přímo ze studny. K bazénu samozřejmě ani letos nechyběly volby „bazénového diktátora“, který
byl proti své vůli nemilosrdně vhozen pod hladinu. Aby se však na našem táboře
jenom „neblbnulo“, občas šlo i do tuhého. Někteří si poprvé v životě vyzkoušeli
noční hru nebo stezku odvahy.
Letošní tábor hodnotíme jako velmi povedený, až na pár drobností nám letos
vše vyšlo naprosto perfektně. Tábor nás všechny, včetně vedoucích, zase posunul
někam dál a nadělil nám obrovské množství nezapomenutelných zážitků, na které
budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.
Martin Malý
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OREL – JEDNOTA ZLÍN

120 let organizované křesťanské tělovýchovy ve Zlíně

Orelské jednoty začaly v českých zemích vznikat na přelomu 19. a 20. století
nejdříve jako tělocvičné odbory různých katolických spolků.
Ve Zlíně byl takový tělocvičný odbor založen jako druhý na Moravě
(po Líšni u Brna) v roce 1902. Název
organizace Orel použil pro tělovýchovné odbory poprvé na veřejnosti
P. Jan Šrámek během VI. všeobecného sjezdu katolíků v Olomouci
30. května 1909. Ve stejném roce se
5. září uskutečnil ve Vyškově I. zemský slet Orla, rovněž za hojné účasti
orlů ze Zlína.
Důležitým mezníkem v historii
zlínského Orla bylo zahájení stavby
orlovny ve Štefánikově ulici v roce 1919. Novou orlovnu posvětil ve Zlíně 28. října
1920 kroměřížský probošt a zemský poslanec Dr. Antonín Cyril Stojan.
Zlínští orlové brzy pocítili potřebu mít také vlastní stadion. Jeho výstavbu zahájili v roce 1934 svépomocí a z vlastních prostředků u Kudlovské přehrady. O rok
později byl stadion otevřen. Krátce před II. světovou válkou byla na stadionu postavena také jednopodlažní dřevěná budova s loutkovou scénou.
Těžkou ránu přinesl Československému Orlu rok 1942. Říšský protektor nařízením z 23. září Orla rozpustil a jeho majetek zabavil. Činnost Orla mohla pokračovat
až po skončení války.
Ovšem v roce 1948 bylo
nastupujícím komunistickým režimem znemožněno
pokračovat v této činnosti.
Nový režim pod záminkou
sjednocení tělovýchovy
v rámci Sokola už v březnu
1948 činnost Orla zastavil.
Rozkazem komunistického
ministra vnitra Václava
Noska byl majetek Orla zabaven.
Někteří členové Orla byli pro své přesvědčení tvrdě postiženi. I přes to se tito
členové v roce 1968 opět snažili o legalizaci křesťanské tělovýchovy. Toto se však
16
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podařilo těm členům, kteří dožili, doplněni několika mladšími, až v roce 1990.
Po řadě jednání se zástupci Sportovních klubů došlo k uzavření dohody o navrácení
orlovny k 1. červenci 1991.
V roce 2007 prošla orlovna rekonstrukcí a tato „nová“ orlovna nyní nabízí více
příležitostí k dalším sportovním, kulturním a společenským aktivitám.
V nynější době má jednota Orel Zlín 1059 členů a je tak největší jednotou v České
republice. Z těchto členů je 718 dětí a mládeže rozdělených do 24 oddílů. Orel jednota Zlín organizuje činnost ve většině oddílů podle jednotlivých sportů, ale některé
oddíly se zabývají tzv. všesportovní činností (zaměření průřezově na více sportovních činností v rámci jednoho oddílu). Specializovaná činnost se odehrává v těchto oddílech: aerobik, badminton, cyklistika, fotbal, florbal, stolní tenis, volejbal aj.
Orel jednota Zlín se maximálně snaží podporovat sportovní činnost oddílů dětí
a mládeže jak po stránce ekonomické dostupnosti, tak i díky širokému záběru sportů, které umožňuje provozovat na různých úrovních (od vrcholové po amatérskou).
Zlínský Orel ovšem žije také
kulturním a duchovním životem.
Od roku 2007 má pod svými
křídly Dětský folklorní soubor
Trnečka. Je pořadatelem Česko-slovenského dětského folklorního festivalu Májíček a také
každoročně pořádá přehlídku
dětských schol a sborů „Jsme
děti Tvé“.
Přes letní i jarní prázdniny
se jednota plně věnuje dětem
a pořádá pro ně tábory. Dětem
umožňuje zapojit po celé prázdniny do táborů s všestrannou tématikou, ale také
strávit týden na kole, turistikou nebo se věnovat aerobiku.
I přesto, že uplynulé dva roky ztížily a omezily kvůli covidové situaci fungování
jednoty, její činnost se nezastavila. Sport probíhal formou malých, především rodinných, skupin dle možností. Členové jednoty se zapojili do pomoci potřebným.
A stejně tak, když vypukla válka na Ukrajině, hledal zlínský Orel, jakou cestou
pomoci uprchlíkům.
Od dubna 2022 založil adaptační skupinu pro ukrajinské děti předškolního věku.
Tato skupina funguje nadále. Je v ní na 20 ukrajinských dětí, dvě vychovatelky
z Ukrajiny a výuku českého jazyka zajištuje česká vychovatelka. Původně byla tato
adaptační skupina založena jen na 5 hodin denně, v současnosti však pracuje formou dětské skupiny nebo školky po celý den.
Nyní se sportovní i kulturní činnost opět vrátila do původních kolejí a Orel ve
Zlíně opět žije naplno. Kéž by tomu tak bylo minimálně dalších 120 let.
S orelským pozdravem „Zdař Bůh!“
Jaromír Schneider
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VZPOMÍNKA

K nedožitým sedmdesátinám oblíbeného zlínského kaplana

Postupně začínají řídnout řady věřících, kteří si pamatují P. Jana Jiříčka, který
působil v naší farnosti jako kaplan v letech 1979 až 1985. Tento oblíbený kněz by se
letos 1. září dožil 70 let. Odešel předčasně, velmi brzy, ale v životě mnohých věřících zanechal
nesmazatelnou, trvalou stopu. Zemřel 27. ledna
2007 v olomoucké nemocnici ve věku 54 let.
P. Jan Jiříček pocházel z Olomouce, kde se
narodil v katolické rodině. Jako chlapec ministroval, od 2. třídy hrával hokej, chodil do Skautu
a patřil do společenství mladých věřících v Olomouci. Když ukončil základní školu, studoval
Železniční průmyslovou školu v Šumperku.
O prázdninách jezdil se salesiány na chaloupky.
Po maturitě vstoupil do kněžského semináře
a studoval teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Jeho studium
Snímek Josef Pala přerušila dvouletá základní vojenská služba.
V době hluboké totality prožil noviciát i období časných slibů. Dne 3. září 1975
složil věčnou profesi do rukou salesiánského provinciála P. Františka Míši. Samozřejmě že tajně. Kněžské svěcení přijal v Olomouci 23. června 1979 z rukou biskupa
– apoštolského administrátora Josefa Vrany. Jeho prvním kněžským působištěm
se stal Gottwaldov – Zlín. Do naší farnosti nastoupil jako kaplan 1. července 1979
spolu s dalším nově vysvěceným knězem P. Miroslavem Kočvarou. Byly to dvě různé povahy, vážný otec Miroslav a až moc „odvážný“ otec Jan. První z nich odchází
po dvou letech jako kaplan do Uherského Brodu, druhý zůstává ještě čtyři roky ve
Zlíně. Stává se velmi oblíbeným knězem, a to nejen mezi mladými. Má zvláštní dar
pro staré a nemocné, které rád navštěvuje.
Jako malou vzpomínku zde uvedu svědectví manželů Galatíkových z Jaroslavic,
pro něž se stal otec Jan velkým rodinným přítelem, když jim pomáhal v těžké životní
situaci v nelehké době, kdy jim zemřel syn.
Paní Jana Galatíková vzpomíná: „S otcem Janem jsme se seznámili brzy poté,
co přišel do Zlína. Zaujal nás jeho nevšední přístup k lidem. Nerozlišoval totiž mezi
věřícím a nevěřícím. Když nám tragicky zemřel desetiletý syn Petr, telefonovali jsme
na faru. Bylo již pozdě večer. Otec Jan neváhal a okamžitě k nám přijel. Přivezl nám
duchovní útěchu. Bylo to pro nás obrovské povzbuzení. V tuto velmi těžkou dobu
nás navštěvoval každý den. Společně jsme se modlili a jednou u nás sloužil také mši
svatou, což bylo v té době velmi riskantní. Bylo to velmi odvážné gesto, protože
v případě prozrazení by ztratil tzv. státní souhlas k výkonu kněžské služby. Byl to
také on, kdo nám syna pochoval.“
18

ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2022

Mohli bychom připojit další svědectví lidí, kteří byli v té době „daleko od Boha“,
a právě osobní příklad a modlitby otce Jana je přivedly zpět a blíže k Bohu.
P. Jan Jiříček po šesti letech živé pastorace v našem městě přešel k 1. 7. 1985
jako farář do Určic. Zároveň se stal exkurendo administrátorem v Myslejovicích.
O dva roky později převzal také duchovní správu Vřesovic a Krumsína.
Své salesiánské srdce však mohl veřejně naplno otevřít až po listopadu 1989.
Po vzoru svého učitele sv. Jana Boska založil ve Vřesovicích učňovskou školu s internátem pro chlapce, kterou obětavě vedl až do konce svého života.
V únoru 2006 se u něho projevila vážná nemoc, které nakonec podlehl. Pohřben
byl v sobotu 3. února 2007 na hřbitově v Určicích. Pohřební obřady vykonal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner za přítomnosti svého pomocného biskupa
Mons. Josefa Hrdličky, salesiánského provinciála P. Františka Blahy, rektora olomouckého kněžského semináře Mons. Vojtěcha
Šímy a dalších více než devadesáti kněží.
Věřících bylo přes tisíc.
Velmi plodný život zesnulého kněze
zhodnotil ve své promluvě arcibiskup Jan:
„Myslím, že vaše přítomnost je nejlepším
svědectvím o tom, že máme dnes za co děkovat. Dnes máme příležitost k tomu, abychom do našeho děkování zahrnuli všechno,
Snímek Václav Marek
co Bůh dal otci Janovi a skrze něho tolika
lidem, kteří byli skrze něho obdarováni… Otec Jan měl otevřené oči a uměl vidět
potřebné lidi, uměl si udělat čas pro nemocné, pro staré, pro ty, na které nikdo čas
neměl, uměl vidět nejen potřeby člověka, ale uměl vidět především člověka samotného. V každém člověku viděl samého Krista, kterému zasvětil svůj život. Viděl však
také potřeby pomoci obnovit poničené kostely, a to nejen ve své farnosti… Protože měl otevřené oči a ochotné srdce, našli se často lidé, kteří se k němu přidali.
Věděli, že na všechno sám stačit nemůže, a proto se rozhodli mu pomoci…“
Na závěr své homilie otec arcibiskup poukázal na duchovní odkaz zesnulého:
„Mějte otevřené oči a nestarejte se příliš o sebe. Sami vyrostete více, čím budete
více sloužit těm, kteří vás potřebují… A že otec Jan vyrostl v osobnost uznávanou,
o tom svědčíte všichni… Loučíme se s ním, ale loučíme se ve víře. Vždyť to byla
právě víra v Ježíše Krista a naděje na život věčný, které formovaly jeho postoje…
Měl energii a sílu k velké službě Bohu a k mnoha dobrým věcem. Jen proto, že se
díval dál, dovedl statečně nést i těžkosti své nemoci… Budeme-li se dívat i my takto
v důvěře a naději až k poslednímu cíli, budeme schopni také překonávat těžkosti,
které v životě přijdou…“
Ve výroční den nedožitých 70. narozenin P. Jana Jiříčka ve čtvrtek 1. září 2022
bude za něho sloužit večerní mši svatou ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba
ve Zlíně emeritní farář P. Ivan Fišar.		
Josef Pala
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CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín – Jižní Svahy; tel.: 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz

Sedmikrásek – cvičení rodičů s dětmi

Kurz je určen pro děti od prvních krůčků do čtyř let. Sedmikráskem provází zkušené lektorky Iva a Petra a společně s nimi a panáčkem Sedmikráskem se naučíte
spoustu básniček, písniček, budete používat různé sportovní pomůcky, rehabilitační pomůcky. Podpoříte vztah mezi vámi a dítětem a v neposlední řadě bude vaše
dítě dobře připraveno na MŠ. Informace získáte na našich webových stránkách.

Podzimní setkání manželů

Srdečně zveme mladé páry, které v posledních letech absolvovaly v našem centru přípravu na manželství, na společné setkání, které se uskuteční v pátek 2. září
v 18.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Začneme mší svatou a poté bude následovat přátelské posezení na farní zahradě.

Zážitkový kurz první pomoci

Kurz se uskuteční ve středu 7. září od 16.30 do 20.30 hod. Přihlašování předem.

Vnitřní řeč ženy – seminář pro ženy

Zveme ženy na další ze seminářů s Mgr. Irenou Smékalovou. Tentokrát se zaměříme na naše vnitřní prospívání a jak se sebou vnitřně mluvit. Seminář se uskuteční
ve středu 14. září od 17 do 19.30 hod. v sále našeho centra. Přihlásit se můžete na
našich webových stránkách.

Kurz efektivního rodičovství

Zveme rodiče dětí na oblíbený kurz o výchově. Zdokonalíte si základní komunikační techniky, procvičíte sdělování a naslouchání, povzbuzování a podporu. Věnovat se budeme i práci s emocemi a nastavováním smysluplných hranic. Kurz bude
zahájen v měsíci říjnu a uskuteční se v našem přednáškovém sále.
		
Veronika Holíková
HUMOR
Matouš 19.30
„Mnozí první budou poslední a poslední
budou první.“
Lidl 16.10
„Vážení zákazníci, nově pro vás otevíráme
pokladnu číslo 3.“
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