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V pátek 13. března oslavíme 7 let od zvolení papeže Františka
hlavou katolické církve.

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE
8. 3. Druhá neděle postní
			
(Gn 12,1–4a; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1–9)
PÁ
13. 3. Výroční den zvolení papeže Františka (2013)
NE
15. 3. Třetí neděle postní
			 (Ex 17,3–7; Řím 5,1–2.5-8; Jan 4,5–42)
ČT
19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek
NE
22. 3. Čtvrtá neděle postní
			
(1 Sam 16,1b.6–7.10–13a; Ef 5,8–14; Jan 9,1–41)

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Děkanátní setkání mládeže

V sobotu 4. dubna se uskuteční Děkanátní setkání mládeže zlínského děkanátu. Sejdeme se v prostorách kostela na Jižních Svazích. Děkanátní setkání se uskuteční u příležitosti 35. Světového dne mládeže, který v naší republice probíhá jednou za dva roky
v jednotlivých děkanátech.
Začneme v kostele v 9 hod. mší svatou. Bude ji celebrovat biskup Antonín Basler a pozvat můžete své přátele a známé. Pak účastníky čekají dopolední workshopy a přednášky, každý si vybere to, co ho nejvíce zajímá. Např. Biblické tance sestry Lucie, přednáška
P. Pavla Šupola o okultismu nebo vyprávění Hany Nesrstové o jejím několikaměsíčním
tracku pacifickou hřebenovkou. Po společném obědě se můžete těšit na hlavního hosta
setkání, sestru Lucii z Komunity Blahoslavenství. Promluví na téma biblického verše, které pro nás vybral papež František. Je ze sedmé kapitoly evangelia sv. Lukáše, čtrnáctý
verš: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ Potom zazní zajímavé svědectví sestry Immaculaty, má název „Vyměnila drogy za Krista“. Společně se pak rozloučíme křížovou cestou
v kostele.
Celým dnem nás bude hudebně doprovázet studentská schOLa Sněženka. Pokud můžete, stáhněte si androidovou aplikaci Pro scholy, ať „šetříme naše lesy“.
Příspěvek je 50 Kč, na místě si můžete koupit oběd v ceně 30 Kč. Více informací bude postupně zveřejňováno na FB stránce Mládež děkanátu Zlín nebo na webových stránkách
mladez-zlin.webnode.cz
Na setkání se musíte včas přihlásit předem a vyplnit formulář, který bude dostupný
online na FB a webových stránkách mládeže děkanátu. Přihlašování začne v neděli
8. března ve 21 hod. a skončí 31. března. Je to nutné kvůli místům na přednáškách a počtu obědů. Děkujeme za pochopení.
Těší se na vás animátoři zlínského děkanátu a otec Ondřej Talaš – kaplan pro mládež.
P. Ondřej Talaš, Michaela Kýblová
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 22. března 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 16. března 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
Druhou neděli postní čteme úryvek z Matoušova evangelia o proměnění Páně na hoře. Tato událost se stala šest dní po tom, co Pán
Ježíš poprvé mluví o svém utrpení, které prožije v Jeruzalémě. Kristus bere na horu tři apoštoly, kteří mu budou nejblíž v Getsemanské
zahradě, když se přiblíží okamžik jeho smrti. Bere je na horu, protože
hora je v židovské tradici místem setkání s Bohem.
Chce, aby se tam naučili novému pohledu na události a na svůj vlastní
život. Někteří církevní otcové říkají, že se v první řadě změnil pohled
apoštolů na Ježíše. Ježíš zůstává stejný. Mění se však od základu
pohled jeho následovníků.
„Být proměněn“ v doslovném významu v řečtině znamená být schopen se dívat „za věci“,
být schopen vidět jejich skutečný význam. Tento pohled „v novém světle“, který vidí dále
a hlouběji, měl pomoci apoštolům, aby snesli pohled na Ježíše ukřižovaného. Proměněný
pohled jim měl ukázat v člověku na kříži Božího Syna. Mají být schopni vidět, že zde nevítězí
smrt, ale že poslední slovo zde má láska Boha Otce a Božího Syna. Aby člověk byl schopen
v kříži Pána Ježíše vidět výhru, jeho oči musí být proměněny Duchem Svatým.
Také pro nás platí, že to, co máme v našem životě měnit, je pohled na věci, lidi a události
kolem nás. To, co mění věci v naší blízkosti, je světlo, které na věci dopadá. Náš pohled by
měl být prosvícen světlem Ducha Svatého. To nám umožní, abychom se pak na svět dívali
pohledem Božím. Náš pohled na svět kazí jen hřích. V hříchu nedokážeme dobře vidět sami
sebe, naše bližní a ani Boha.
Přeji nám všem, aby naše postní úsilí bylo prostředkem k tomu, že se budeme dívat na náš
život novým zrakem. Nemusíme naše životy stále měnit, spíše se máme snažit dívat se na ně
v novém světle tak, jako viděli apoštolové Pána Ježíše na hoře proměnění.
(volně inspirováno kázáním o. Marka Ivana Rupnika, SJ)
P. Jan Fojtů

Snímek P. Kamil Obr
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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

Modleme se za našeho nového kaplana

Do naší farnosti nastoupil koncem února nový kaplan ze Slovenska
P. Miroslav Obšivan CM. Modleme se, prosím, ať mu náš Pán požehná ve službě mezi námi.
(red.)

Setkání Efatha

Prožíváme letos rok zaměřený na Boží slovo. Nemusíme proto složitě hledat, jaký způsob obrácení zvolit. Prostě se rozhodněme pro
obrácení formou naslouchání Jeho hlasu.
Uvědomil jsem si, jak moc je důležité Slovo číst, přijímat, žít a sdílet.
K tomu nám mohou pomoci nabídnuté aktivity. Využijme jich! Zvlášť bych každého z vás
rád pozval na setkání Efatha každou postní neděli od 16 do 17 hod. na faru. Kromě otazníků, které se někdy objevují, zde může člověk sdílet také zkušenosti s Božím slovem.
Myslím, že právě v tomto máme jako katolíci velké mezery. Přijměte tedy pozvání.
		
P. Kamil Obr

Letní farní tábory

Farnost sv. Filipa a Jakuba nabízí pro děti tyto letní tábory:
1. Příměstský tábor
3. až 7. srpna – koná se na faře v Sadové ul. ve Zlíně, pro děti od 6 do 12 let.
Info: Markéta Piknová, tel.: 606 715 994
2. Pobytový tábor
2. až 8. srpna – koná se na faře v Bratřejově, pro děti od 7 let a starší.
Info: Marie Domanská, tel.: 774 405 306
Cílem táborů je umožnit dětem poznat kamarády z věřících rodin a podpořit je v křesťanských životních hodnotách. Děti mají zažít přijetí bez důrazu na soutěžení, výhry a výkony. Mohou zažít nový rozměr modlitby a vztahu k Bohu. Nechybí samozřejmě běžné
táborové aktivity – etapová hra, hry v přírodě, kreativní tvoření, scénky, táborák, výlet.

Hledáme katechety

„Katecheta není učitel ani profesor, který má odučit svou hodinu. Katecheze není přednáška – je to sdílení prožitku a svědectví o víře, které zapalují srdce, protože do něj
vnášejí touhu po setkání s Ježíšem.“ (papež František)
Možná hledáš svoje místo a službu ve farnosti. Jednou z možností je vyučování náboženství. Předpokladem je vztah k dětem, týdně možná dvě hodiny času, trochu vzdělávání a touha přinášet Ježíšovo poselství. Katechetou může být maminka na mateřské,
mladá důchodkyně, žena i muž. Minimem může být roční Kurz Katecheta (14 sobot) při
Biskupství brněnském. (brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.html) Ptej se Pána v modlitbě a přemýšlej, není-li toto tvoje cesta. S dalšími otázkami se obraťte na otce Kamila Obra.		
		
Marie Domanská
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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

Křížové cesty

Pozor na změnu času nedělní křížové cesty – začátek je v 16 hod.!
V pátek zůstává křížová cesta v 17 hod. a po ní následuje krátká adorace. Bude trvat
do začátku večerní mše svaté.

Postní aktivita pro děti

Pokud děti ještě nemají Cestovní pas na putování
do Jeruzaléma, mohou si ho vyzvednout. Aktivity
v něm jsou určeny pro starší děti. Menším dětem
úkol přizpůsobí rodiče, zároveň jim také potvrdí
jeho splnění. Každou neděli si děti přinesou pas do
kostela a dostanou razítko. Komu se podaří celý
pas vyplnit, může očekávat malou odměnu. Kompletně vyplněné pasy půjdou do slosování o velkou Snímek Lena Labajová / Člověk a Víra
odměnu.
Pasy si přineste na mši svatou na Velikonoce, děti je ponesou v obětním průvodu k oltáři.
Postní cesta na nástěnce v kostele je určena pro katechezi menších dětí. Ty si mohou
také každou mši svatou nalepit stopu do políček minulého týdne.

Rok Božího slova

Ručně jsme opsali Markovo evangelium a začínáme s opisováním evangelia Matoušova.
Zveme k opisování zájemce z obou zlínských farností. Opisuje se v učebně, vždy ve středu po ranní mši svaté a v neděli po ranní mši svaté. Pak odpoledne po skončení křížové
cesty v 16.45 hod. Děti ve věku od předškolního do 3. třídy mohou namalovat obrázek
s biblickou tématikou, který by měly odevzdat do Velikonoc.

Výstava svatebních fotografií

Svatební fotografie měly být původně vystaveny do konce února, ale pro velký úspěch
je ponecháváme vystavené o týden déle. Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Program nedělního Klubu pro dospělé

Je otevřeno od 17 do 20 hod. Program začíná vždy v 17.30 hod.:
8. března
15. března
22. března
29. března

volný program
promítání filmu Dva papežové
volný program
přednáška Mgr. Karla Opravila

Letní tábory

Na letní tábory je možné přihlašovat nejen děti, mohou se přihlašovat mládežníci i rodiny. Odkaz najdete na salesiánském webu.
P. Dan Žůrek, SDB
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PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do postní doby, která je letos něčím mimořádná. V těchto dnech si připomeneme svatého Jana Sarkandra, kněze naší diecéze, který právě v postní době před čtyřmi sty
lety vydal mimořádné svědectví věrnosti Kristu, jehož oslavil mučednickou smrtí. V květnu to
bude 25 let od chvíle, kdy svatý papež Jan Pavel II. navštívil Olomouc a zde blahoslaveného
Jana slavnostně zapsal do seznamu svatých.
Upřímně Vás zvu k návštěvě kaple vybudované nad jeho mučírnou, kde je dochovaný skřipec,
na němž byl mučený, či do katedrály, kde jsou uchovávány jeho ostatky, a k tichému rozjímání o jeho odkazu. Byl bych však velmi rád, kdybychom nezůstali jen u rozjímání či liturgické
oslavy, ale kdybychom odpověděli na jeho poselství velmi prakticky.
Mučedník zpovědního tajemství nás zve k novému objevu svátosti smíření, která přináší
vnitřní uzdravení a pokoj těm, kteří se pokorně a s důvěrou otevřou působení Boží milosti,
kteří odevzdají Božímu milosrdenství všechna svá provinění a duchovní zranění. Využijme
postní doby k dobré zpovědi a pamatujme, že plody této svátosti velmi závisí na naší přípravě. Nebojme se věnovat přípravě na zpověď hodně energie a času, aby naše duchovní
uzdravení mělo větší trvání.
Jan Sarkander je příkladem věrnosti modlitbě. Nepřestal se modlit ani v krutých bolestech
mučení. Když vykloubené ruce nemohly obracet listy modlitební knihy, dělal to jazykem.
Najděme si v postní době více času na každodenní rozhovor s Bohem v modlitbě. Objevíme
nový zdroj vnitřní síly a pokoje.
Svatý Jan zachránil město Holešov před nepřátelskými vojsky, když jim vyšel vstříc s průvodem, v jehož čele nesl v monstranci Krista přítomného pod způsobou chleba. Eucharistický
Kristus přebývá ve všech svatostáncích našich kostelů. Přicházejme na adoraci s podobnou
vírou, že Kristus v eucharistii může zachránit každou naši obec. V naší diecézi je nepřetržitá
adorace. Každý den v roce se adoruje v některém z našich kostelů. Někde je ovšem hodně
zkrácená. Najděte odvahu prodloužit tyto adorace na celý den až do pozdního večera, když
už ne do noci. Kde je farníků málo, pozvěte si na pomoc věřící z okolí. Adorace je mocným
lékem na nemoci naší doby. Už svatý Julián Eymard říkal, že tato doba je nemocná proto, že
neadoruje. Pokorné klečení před svatostánkem učí správnému vidění a moudrosti. Rozhovor
s Ježíšem zbavuje samoty. Zbožné uctívání je prvním vyjádřením naší víry, říká kardinál Sarah.
Mějme odvahu klečet před svatostánkem a můžeme počítat se záchranou světa.
Svatý Jan se stal mučedníkem pro věrnost katolické církvi. Naše věrnost církvi vyžaduje poslušnost vůči současnému papeži. Papež František dává mnoho silných výzev. Vezměme si
jako úkol pro postní dobu aspoň jednu z nich: výzvu ke skromnému životu a ochraně životního prostředí, které je Božím darem. Přírodu nám svěřil Bůh. Dovolil nám ji užívat, ale máme
ji i řádně spravovat a jednou se z toho budeme před ním zodpovídat. Současný styl života
je velmi nákladný a k přírodě bezohledný. Žádný z nás není tak mocný, aby mohl ukončit
ničení přírody, ale každý z nás může k nápravě přispět, když bude žít skromněji a šetrněji,
tolik nenakupovat a nevyhazovat, méně jezdit autem a létat letadlem, více chodit pěšky či
na kole, zbytečně nesvítit a netopit, šetřit vodou, poctivě třídit odpad a nevyhazovat žádné
jídlo. I to všechno může být projevem naší zbožnosti, naší úcty k dílu Božího stvoření, naší
zodpovědnosti před Bohem.
Víme, že betonování a asfaltování velkých ploch, které donedávna sloužily jako pole, přispívá
k oteplování a vysychání krajiny, že naopak by krajině mohlo pomoci sázení stromů. Proto
Vás zvu ke společnému dílu. Vysázejme na farní zahrady ovocné stromy. Vysaďme v diecézi
6
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tisíc stromů. Jsou farnosti, kde je mnoho věřících, ale zahradu nemají. Jinde je jich málo a mají
zahrady velké, sami na jejich obdělání nestačí. Spojte své síly a pomozte si navzájem nejen
s vysazováním, ale i s dalším pěstováním a jednou i sklízením a zpracováním. Vím, že nákup ovoce v obchodě je pohodlnější, ale společná práce pomáhá budovat živé společenství,
dětem pomáhá zakoušet realitu a navykat na práci i zodpovědnost. Sklizené plody vytváří
příležitost k dobrým skutkům. Navíc v situaci, kdy postupně končí státní příspěvek na provoz
církví, musí všechny farnosti hledat cestu k hospodářské samostatnosti. Toto může být malý,
ale důležitý krůček. Nejde o podnikání, ale o společný život farní rodiny, v níž jednotliví členové ušetří, když nekoupí ovoce či ovocné výrobky v obchodě, ale vezmou si je ze zahrady za
dobrovolný příspěvek na kostel.
Drazí přátelé, nebojte se, že je těch praktických úkolů mnoho. Jen modlitba a skromný způsob života jsou úkolem pro každý den. Dobrá příprava na zpověď je úkolem na postní dobu.
Adorační den máte jednou za rok. Sázení stromů je služba další generaci. S vděčností za vaši
spolupráci na obnově světa každému z Vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan

CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Pečující rovněž potřebují péči

V úterý 10. března od 16 do 17.30 hod. se v našem centru na Zálešné I/3222 uskuteční další
z cyklu setkávání Pečující rovněž potřebují péči. Pečujete o své blízké a jste unaveni? Staráte
se o člověka s postižením 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, či svoji vlastní? Ztrácíte se v legislativě, obtěžuje vás běhání po
úřadech? Pokud jste alespoň jednou odpověděli „ano“, pak právě pro vás je určeno naše
pozvání. Pokud jste alespoň jednou odpověděli „ano“ a nemáte možnost přenechat péči ani
na chvíli rodině, blízkým a přátelům, nabízíme vám podporu, pomoc a povzbuzení individuálně, dle vašich časových možností v našich ambulancích, u vás doma nebo tam, kde se cítíte
dobře. Obraťte se na nás.
Mgr. Jana Strouhalová
e-mail: jana.strouhalova@zlin.charita.cz, tel.: 739 245 973, odborné poradenství
Noela Frolková
e-mail: noela.frolkova@zlin.charita.cz, tel.: 731 646 933, duchovní podpora

Nabídka práce

Přijmeme pečovatele nebo pečovatelku na plný nebo částečný úvazek. Náplní práce je
provádění pečovatelských úkonů u uživatelů doma. Požadujeme základní a vyšší akreditované odborné vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 116 odst. 1
písm. c) nebo absolvování odborně zaměřené střední školy. V případě, že zájemce nesplňuje podmínky vzdělání, bude mu umožněno si je doplnit prostřednictvím vzdělávacích
agentur. Více informací na webu Charity Zlín nebo na tel.: 737 736 154
Přijmeme ihned výpomoc do jídelny pro seniory na zástup za pracovní neschopnost,
denně asi 3 hod., tel.: 737 736 154		
Pavla Romaňáková
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APERUIT ILLIS (2)

Z apoštolského listu papeže Františka
2. Na závěr Mimořádného jubilejního roku milosrdenství jsem navrhl, aby jedna „neděle byla plně věnovaná Božímu slovu pro pochopení nevyčerpatelného bohatství, které
pochází z onoho trvalého dialogu Boha se svým lidem“ (ap. list Misericordia et misera,
7, ČBK, 2016). Neděle během liturgického roku věnovaná Božímu slovu umožní církvi,
aby prožila setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, který i nám znovu otvírá pokladnici
svého slova, abychom ve světě mohli zvěstovat jeho nevyčerpatelné bohatství. V této
souvislosti se nám vybaví učení sv. Efréma: „Kdo je schopen pochopit, Pane, veškeré
bohatství jediného ze tvých slov? Mnohonásobně více je toho, co nám uniká, než toho,
co chápeme. Jako ti, kdo žízní, pijeme z pramene. Tvé slovo přináší množství různých
hledisek a početné jsou i náhledy těch, kdo je studují. Pán své slovo oděl do mnoha krás,
aby ti, kdo je zkoumají, mohli kontemplovat to, co je jim blízké. Ve svém slově ukryl
všechny poklady, aby každý z nás našel bohatství v tom, co kontempluje“ (Commenti
sul Diatessaron 1,18).
Tímto listem chci proto odpovědět na mnohé žádosti, které jsem obdržel od věřících,
aby celá církev sjednotila svůj úmysl v oslavě neděle Božího slova. Stalo se běžnou praxí,
že se křesťanské společenství soustředí na velký přínos Božího slova pro každodenní život. Mnohé místní církve prostřednictvím různých iniciativ přibližují věřícím Písmo
svaté, aby si s vděčností uvědomili tento veliký dar a snažili se ho uplatňovat v běžném
životě a být jeho věrohodnými svědky.
Druhý vatikánský koncil dal podnět ke znovuobjevení Božího slova v konstituci Dei verbum. Tento dokument si zaslouží, nad ním rozjímali a žili ho. Poukazuje na charakter
Písma svatého, vyzdvihuje jeho předávání z generace na generaci (II. kap.) jeho božskou
inspiraci (III. kap.) pronikající Starý a Nový zákon (IV. a V. kap.), a jeho zásadní význam
pro život církve (VI. kap.). V roce 2008 svolal papež Benedikt XVI. biskupskou synodu na
téma „Boží slovo v životě a poslání církve“, aby toto učení oživil. Následně vydal apoštolskou exhortaci Verbum Domini, která je neodmyslitelnou naukou pro jednotlivá společenství. Dokument se zabývá zvláště performativní povahou Božího slova, především
v okamžiku, kdy v liturgii vystupuje do popředí jeho skutečně svátostný charakter.
V životě našeho lidu by proto nikdy neměl chybět tento zásadní vztah k živému slovu,
kterým se Pán neúnavně obrací na svou Snoubenku, aby mohla růst v lásce a ve svědectví víry.
„Svátostnou povahu slova je tak možno pochopit v analogii ke Kristově reálné přítomnosti pod konsekrovanými způsobami chleba a vína. Když přistupujeme k oltáři a účastníme se eucharistické hostiny, máme skutečný podíl na těle a krvi Kristově. Hlásání Božího slova při slavení eucharistie s sebou nese uznání, že je to Kristus sám, který je zde
přítomen a obrací se k nám, abychom ho přijali“ (Verbum Domini, 56).
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CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: 577 212 020, 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz

Kreativní odpoledne s Tvořílkem

Kreativní odpoledne se koná ve středu 11. března od 15.30 do 17 hod. v našem sále. Zveme
rodiče či prarodiče s dětmi od 3 let na společné tvořivé odpoledne. Budeme vyrábět barevné jednorožce z kartonu a vyzdobíme si magnetickou tabulku. Cena je 60 Kč na dítě.

Kurz výroby věnečku vypichovanou technikou

Kurz se uskuteční ve středu 18. března od 16 hod. v sále Centra. Materiál i pomůcky jsou
pro vás připraveny. Cena kurzu je 370 Kč. Prosíme, přihlašujte se na obě akce předem.
		

Veronika Holíková

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Postní duchovní setkání SMS

Zveme všechny zájemce o prohloubení
duchovního života na další setkání modlitebních společenství (SMS). Hlavním
tématem bude Úcta. Ta se dotýká všech
našich vztahů. Setkání se uskuteční v sobotu 14. března v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
Jako hlavní přednášející přijaly pozvání
Janka Strežová a Mária Strežová, které
jsou ze společenství Nové evangelizace
v Dolním Kubíně (SK).
Janka Strežová přibližuje téma přednášek těmito slovy: „Kultura Božího království je kultura úcty. Pojďme spolu hledat, jak nás
vidí náš Nebeský Otec, a díky tomu možná začneme vidět lidi kolem nás i sebe jinak. Budeme
mluvit o kultuře úcty v našich rodinách, přátelstvích, na pracovišti a také se společně modlit,
abychom úctu v našem životě dokázali prakticky žít.“
Program začne ve 13 hod. a předpokládané ukončení je ve 21 hod. Jeho významnou součástí
je také adorace, mše svatá a večer chval s přímluvnou modlitbou. Hudebně celý den obohatí
společenství Zlínské chvály. Bližší informace k programu naleznete na plakátcích a webových
stránkách farnosti.
Rodinám s dětmi farnost nabízí po dobu konání programu až do mše svaté hlídání dětí
ve věku od 3 let v orlovně. Děti je na hlídání třeba předem přihlásit do 10. března na e-mailu:
piknova.marketa@ado.cz nebo na tel.: 606 715 994.
Program bude probíhat v kostele sv. Filipa a Jakuba, proto doporučujeme teplejší oblečení.
Během přednášek bude možné využít zázemí fary k malému občerstvení. Budeme rádi za
vaše kulinářské příspěvky na společný stůl.
P. Kamil Obr a organizační tým SMS
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SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Zájezd do Sudet – od Krnova po Neratov

Přijměte pozvání na poutní a relaxační zájezd, který se uskuteční od úterý 5. května do
čtvrtku 7. května. Nabízí poznání zajímavých míst ve Slezsku a na východě Čech, osvěžení na duchu i na těle.
Z předběžného rámcového programu připomínáme prohlídky pamětihodností v Krnově
(synagoga a poutní místo Cvilín), poutní místo Mariahilf ve Zlatých Horách, Lázně Jeseník, Horu Matky Boží v Králíkách, Neratov, Vřesovou studánku, Kouty nad Desnou, Velké
Losiny a skanzen v Šumperku. Večer je možná volná zábava nebo noční procházky po
Lázních Jeseník. Návrat do Zlína je plánován na čtvrtek ve večerních hodinách.
Cena pobytu je 2 300 Kč za osobu pro členy našeho společenství (ostatní 2 500 Kč
za osobu). Cena zahrnuje 2x ubytování v Jeseníku ve dvoulůžkových pokojích, 2x polopenzi a jízdu komfortním autobusem po celé trase zájezdu. Náklady zahrnují vstupné do
synagogy v Krnově a do ambitů na Hoře Matky Boží v Králíkách, na poutní místo Neratov
a do skanzenu v Šumperku – Rapotíně.
Informace a závazné přihlášení u Ivy Musilové na e-mailu: czsmusilova@gmail.com
nebo na tel.: 777 340 347. Měsíc před odjezdem obdrží každý účastník informační e-mail
nebo dopis s pokyny k zálohové platbě. Pobyt objednejte co nejdříve. Další informace
jsou na našich stránkách.		
Ivo Buráň

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Pozvánka na přednášku a besedu

V úterý 24. března v 17 hod. se v sále Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, v budově 15, uskuteční
přednáška a beseda s akademickým malířem Františkem Makešem, Ph.D.
František Makeš pochází ze Zlína a žije od roku 1968
ve Švédsku. Je doktorem filosofie, vědcem a světoznámým restaurátorem uměleckých děl. Veřejnosti
je znám jako tvůrce kopií středověkého malíře Mistra
Theodorika a restaurátor obrazárny Pražského hradu. Restauroval světoznámý portrét Arcimboldova
Rudolfa II. i švédské královské sbírky na zámku Skokloster. Jako významný odborník odhalil řadu padělaných obrazů, je autorem několika
světových patentů z oblasti enzymatických procesů. Je držitelem čestného vyznamenání švédského krále Karla Gustava XIV., vyznamenání prezidenta Václava Havla a ceny
Gratias Agit ministra zahraničí ČR. V neposlední řadě je čerstvým nositelem Ceny města
Zlína za rok 2019. Právě na této přednášce se můžeme setkat s duchovně smýšlejícím
a přitom renesančním člověkem, který nám má co říct.
Přijďte, jste srdečně zváni.		
Antonín Kafka
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KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍCE LEDEN A ÚNOR 2020
KŘTY                                                                                
Kateřina Anna Gottwaldová
Aneta Vaňková
Edita Marie Kasala
Luca Tassini
Jasmína Aurélie Minaříková
Anna Marie Jasenská
František Janík

Matyáš Kašný
Veronika Kašná
Gabriel Ondroušek
Vojtěch Januška
Natálie Bendová

SŇATKY                                                                                                                                         
Eva Benešová a Rostislav Beneš

POHŘBY                                                                        
Věra Šimonová (1931)
Olga Ambrožová (1933)
Gabriel Ondroušek
Josef Huljak (1939)
Josef Vaja (1931)
Božena Čapková (1935)
Jindřich Hruban (1930)
Marie Zapletalová (1928)
František Žmolík (1941)
Jan Podešva (1942)
Božena Zástěrová (1934)
Ludmila Nováková (1926)
Jaroslav Kutálek (1929)
Ludmila Jurášková (1939)
Božena Majzlíková (1940)
Anna Zehnalová (1936)
Zdenek Jelínek (1953)
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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 10. března v 18.30 hod. se ve velkém sále budovy
Regina uskuteční další promítání Filmového apoštolátu.
Tentokrát bude na programu film Ignác z Loyoly (Ignacio de Loyola, 2016). Snímek vznikl v koprodukci Filipín
a Španělska a je režijním debutem Paola Dy a Cathy
Azanzaové. Je zajímavým pohledem na život svatého
Ignáce z Loyoly. Tento světec byl zakladatelem jezuitů.
Jedná se o napínavý příběh skutečného muže, vojáka,
který často hleděl smrti do očí. Ignác měl výbušnou povahu a stejně tak i žil, dokud se nesetkal s Bohem. Procházel zkouškami, zraněním, vězněním
i výslechem před španělskou inkvizicí. Jeho vrcholné dílo – Duchovní cvičení – pomohlo mnohým lidem pochopit své místo v životě.
Film uvádíme ve slovenském znění.		
Ondřej Jakubíček

HLASY A OHLASY

Misionář P. Peter Krenický opět ve Zlíně

Ve čtvrtek 20. února navštívil farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně P. Peter Krenický. Vedl modlitbu rozjímavého růžence, slavil mši svatou a na závěr byla
příležitost k debatě o jeho misii.
P. Peter Krenický je kněz pocházející ze Slovenska
a již téměř tři desetiletí se věnuje misijní činnosti
na Ukrajině. Nejprve působil v západní části země,
nyní je jeho sídlem město ležící nedaleko Krymu
– Melitopol. Jsou mu svěřeni katolíci východního
obřadu (řeckokatolíci), ale svou pozornost věnuje
všem potřebným. Staví kostely, zakládá farnosti,
Snímek Karel Bodlák
posiluje rozpadající se společenství věřících, formuje bohoslovce. Asi nejviditelnější na jeho misii je starost o chudé. A Ukrajina jich má
opravdu mnoho. Aby mohl naplnit své poslání, přijíždí často i do České republiky, odkud
si odváží finanční dary na své projekty.
Jsem rád, že jsme se do pomoci mohli tentokrát zapojit i s naší farností. P. Kamil Obr
ŽIVOT FARNOSTÍ – čtrnáctideník zlínských farností • Vydává Římskokatolická farnost
sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, 760 01 Zlín, tel.: 577 210 022, 733 742 700) ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, 760 05 Zlín,
tel.: 577 019 682) • Redakční rada: P. Kamil Obr, P. Dan Žůrek, Ondřej Jakubíček, Libuše
Jakubíčková, PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu
a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným • Určeno pro vnitřní potřebu.
E-mail: zivotfarnosti@volny.cz

12

ŽIVOT FARNOSTÍ 5 • 2020

