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Detail obrazu Panny Marie Pomocnice křesťanů z kaple kláštera Regina
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3. 5. Čtvrtá neděle velikonoční
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
(Sk 2,14a.36–41; 1 Petr 2,20b–25; Jan 10,1–10)
6. 5. Památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka
8. 5. Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
10. 5. Pátá neděle velikonoční
(Sk 6,1–7; 1 Petr 2,4–9; Jan 14,1–12)
12. 5. Nezávazná památka sv. Nerea a Achillea, mučedníků
Nezávazná památka sv. Pankráce, mučedníka
13. 5. Nezávazná památka Panny Marie Fatimské
14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola
16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
17. 5. Šestá neděle velikonoční
(Sk 8,5–8.14–17; 1 Petr 3,15–18; Jan 14,15–21)

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

Dárcovský program NAVZDORY pro rodiny v době pandemie
V reakci na aktuální situaci týkající se koronavirové pandemie a s ní souvisejících vládních
opatření jsme vytvořili nový dárcovský program NAVZDORY, ve kterém si mohou rodiče
dětí do 18 let (a další zákonní zástupci) požádat o finanční prostředky k úhradě potravin,
hygienických prostředků, léků a dalších nezbytných věcí k zajištění potřeb dětí. Je nám
líto, že mnoho rodičů musí čelit problémům, často i existenčním, a chceme jim pomoci
toto náročné období zvládnout. Dárcovský program je určen rodinám ze Zlínského kraje, je možné žádat o příspěvek pro každé dítě v rodině.
Nadační fond Credo dlouhodobě podporuje rodiče s dětmi se zdravotním postižením.
V programu NAVZDORY mohou nově žádat i matky samoživitelky s dětmi a rodiče s dětmi v nouzi.
Více informací o programu NAVZDORY, podrobné podmínky a online žádost najdete
na našich internetových stránkách www.credonf.cz
Michaela Straková

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 17. května 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 11. května 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
Bratři a sestry,
po delší odmlce vás znovu zdravím skrze stránky tohoto čtrnáctideníku. Stále hledáme nové cesty, jak se spolu potkat, i když třeba jen takto na dálku. Děkuji Bohu za každou z nich a využívám
této příležitosti.
Čas, který prožíváme, nás řádně prověřil. Odhalil naše slabé i silné stránky. A to jak ve společnosti, tak i v církvi, včetně té místní.
Kromě mnoha negativního, které snad ani není třeba vyjmenovávat, se objevilo mnoho pozitivního. Jako první bych uvedl vědomí
hodnoty reálných vztahů. To, co jsme pokládali za banální a samozřejmé, se ze dne na
den stalo pokladem nedozírné ceny. Teprve až nedostupnost běžného setkávání nám
odhalila, jak moc jsme na vztazích závislí.
Je to pochopitelné. Vždyť Bůh, který sám v sobě je tvořen velmi intenzivními vztahy, nás
stvořil podle svého obrazu. Minulost i současnost nás nutí hledat nové cesty k setkávání. Objevili jsme hodnotu častokrát tolik zatracovaných komunikačních prostředků.
To, co jsme dříve kritizovali jako zloděje času a reálných vztahů, se stalo mnohdy jediným
prostředkem setkávání. Paradoxní.
Liturgie uplynulých týdnů nás provází velikonoční dobou. Všimněme si, že i zde se jedná
o jeden velký paradox a stojí na něm celá naše víra. Život – smrt – život. Není zvláštní,
že si Bůh zvolil tento způsob záchrany člověka? Proč to zmiňuji? Především proto, že
se nacházíme v čase, ve kterém k nám Bůh promlouvá. Zvláštně, ale promlouvá. Silně
vnímám výzvu k rekapitulaci toho, co jsme si zvykli nazývat normálním. Často to slyšíme
z médií anebo to i sami říkáme: „Až to bude zase normální, jako dřív.“ Otázkou je, jestli
se máme vrátit k tomu, co bylo, nebo začít znovu a jinak.
Buďme vnímaví a prosme o moudré srdce, které se nechá poučit. Jako byli apoštolové
po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání jinými lidmi, buďme jimi i my. Buďme lidmi Velikonoc,
kteří se dívají novým pohledem a žijí novým životem.
K tomu vám vyprošuji Boží požehnání.		
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

Bohoslužby ve farnosti
Přenosy bohoslužeb z Reginy
Na farním youtube kanálu budou pokračovat až do konce karantény ve všední dny
a v sobotu v 18.30 hod. a v neděli v 8.30 hod. Připomínáme, že ve čtvrtek je mše svatá
zaměřena více pro děti.
Postupné uvolňování bohoslužeb v kostele
V případě, že se situace a nařízení vlády v nejbližších dnech nezpřísní, předpokládáme,
že mše svaté v kostele se budou slavit od pondělí 11. května. Prozatím pouze ve všední
dny v časech v 6.30, 8 a v 17 hod. v omezeném počtu 30 lidí. Nedělní bohoslužby v kostele budou s ohledem na velký počet účastníků v naší farnosti obnoveny až po ukončení
karantény.
Moc vás prosím o trpělivost a také ohleduplnost při návštěvách bohoslužeb v kostele.
Dodržujme doporučené hygienické předpisy, abychom ochránili sebe i ostatní. K současnému uvolňování bohoslužeb nám poslali naši biskupové několik doporučení.
Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb:
• V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální
rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (kromě členů v rámci jedné rodiny
nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.
• Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydezinfikují ruce.
• Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
• Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.
• Duchovní si dezinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním
Eucharistie a po ní.
• Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
• Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.); údržbě a čistotě prostor je věnována mimořádná péče.
• Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný
prostor.
• Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
• Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech a sborech, který vyžaduje shromažďování lidí.
• Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřeny jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
Zdroj: www.cirkev.cz
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Podávání svatého přijímání v kostele

Od neděle 26. dubna je v kostele několikrát denně podáváno svaté přijímání.
Všední dny:
6.30 – 7.00 určeno především pro ty, kdo směřují do zaměstnání
8.00 – 8.30 určeno především pro seniory směřující na nákupy
17.00 – 17.30 určeno především pro ty, kdo se vracejí ze zaměstnání
Neděle:
10.00 – 10.30, 17.00 – 17.30, 18.30 – 19.00
S udílením Eucharistie je nutné zachovat tato pravidla: dezinfikovat si ruce u vchodu
kostela, zachovávat rozestupy 2 metry, přijímat výhradně vestoje na ruku, v kostele
zůstávat jen krátkou dobu.

Svátost smíření

S ohledem na stávající omezení a hygienická opatření platí, že svátost smíření je možné
přijmout prozatím jen po telefonické domluvě na faře u kteréhokoliv z kněží. Volejte
na tel.: 577 210 022, 733 742 700.

Farní kancelář

Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou v pondělí od 8 do 11 hod. a ve středu od 14 do
17 hod. Mimo úřední hodiny volejte na tel.: 577 210 022.

Poděkování za finanční dary pro farnost

Moc děkujeme vám všem, kteří přispíváte i v této nelehké době na potřeby farnosti.
Ve farnosti se realizují již předem domluvené projekty. V době karantény a dalších omezení jsme rekonstruovali oratoř nad kotelnou našeho kostela. Toto místo bylo nově
vymalováno, podlaha a schodiště byly zpevněny OSB deskou a následně položena vinylová podlaha. Doufáme, že takto bude lépe sloužit jako zázemí pro naše květinářky,
uklízečky a „okrašlovací komisi“, která se stará o výzdobu kostela zejména v období
Vánoc a Velikonoc.
Další stavebně-technické podněty, které řešíme a výhledově plánujeme:
• výměna ozvučení v kostele,
• výsuvné rameno s dataprojektorem a promítacím plátnem, které by se vysouvalo
z okna oratoře nad kotelnou směrem do kostela,
• generální oprava varhan,
• kamerový systém v lodi kostela s případným přenosem a bezpečnostním záznamem,
• vové interiérové osvětlení kostela,
• výmalba kostela a čištění mozaiky,
• nové kostelní lavice a zpovědnice.
Pro ty, kteří chtějí farnost finančně podporovat, uvádíme číslo farního účtu, na který můžete přispět: 2200033498/6800. Do poznámky, prosíme, uveďte: Dar na činnost farnosti.
Předem děkujeme za vaše dary.

Modlitby za déšť

Arcibiskup Jan nás vybízí k modlitbám za déšť, jako předloha může posloužit mobilní
aplikace Prosby za déšť s písněmi a modlitbami. Více informací na www.ado.cz
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Májové pobožnosti

Měsíc květen nás vybízí k modlitbám k Panně Marii. V naší farnosti odpovíme na výzvu
papeže Františka modlitbou růžence v rodinách a při májových pobožnostech, které budou následovat každý den bezprostředně po přenosu mše svaté na Regině. Připomeneme si také mučedníka, sv. Jana Sarkandera. Organizované májové v kaplích v místních
částech letos nebudou.		
P. Kamil Obr

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

Bůh se stará

Chvála Kristu, bratři a sestry!
Moc se těším na setkání s vámi hned, jak to jen bude opět možné.
Jak prožíváte „dobu koronavirovou“?
Teď se pozná, jestli máme nebo nemáme naději.
Nemyslí se tím, jsem-li optimista. Myslí se tím, jestli se ve svém životě opírám o Boha,
o Jeho lásku, o nebe. Jestli prožívám zkušenost, že Bůh se stará.
Lidé nevěřící jsou buď pesimisté nebo optimisté nebo mezi těmito postoji kolísají.
Vše hodnotí podle sebe, svých pocitů, jak život momentálně prožívají a co z něj mají.
Ale všechno vnímají jen v horizontále pozemského, přítomného života.
Naděje je něco docela jiného, je ukotvena v nebi, čerpá z Boha. Dává mi možnost vidět
věci úplně jinak – přes věčný cíl. A tím je spása – nebe. Co slouží k jeho dosažení, je dobré.
Co ne, je potřeba odmítnout.
Už teď vidím některé dřívější zlé události svého života trochu jinak. V něčem mně pomohly, posunulo mě to, polepšil jsem se. A asi ještě výraznější to bude ve chvíli umírání…
Záleží vlastně na tom, jestli se v různých situacích modlím, pustím-li do nich Pána Boha,
jestli – třeba i bolest – pozvednu k nebi.
Přeji vám za salesiány požehnanou „velikonoční dobu koronavirovou“.
		
P. Dan Žůrek, SDB
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K ZAMYŠLENÍ

Květen – měsíc duchovního boje s koronavirem i s egovirem

Už víc než dva měsíce je celý svět v úzkosti, strachu, mnohdy v beznaději. Způsobil to
jakýsi maličký virus, který nelítostně zasahuje lidské plíce. Co s nimi dělá, to každý víme.
Lidstvo, ve všech možných složkách, vytáhlo do boje. Díky za všechny, kteří nasazují své
síly. Díky i vám ostatním, kteří s trpělivostí přijímáte tolik těžkostí a různých omezení.
Stále se strachujeme o sebe, o druhé, o naši přítomnost a také budoucnost.
Chtěl bych připomenout ještě nebezpečnější virus, nazval bych ho „egovirus“. Velice
málo si ho uvědomujeme, a proto s ním ve srovnání s koronavirem méně bojujeme.
On rozkládá podstatu našeho srdce, lásku. Rozkládá postupně vztahy k Bohu, k druhým, k sobě. Tento „egovirus“ působí hrozné škody v manželství, v rodinách, škody,
které se každou generací budou násobit. My, křesťané, bychom měli být v první bojové
linii. Bojovat za sebe, za své děti či vnuky i za celé lidstvo! Životem i modlitbou. Vždyť
o Velikonocích jsme se přece narodili k novému životu! S těmi nejbližšími, i s těmi, které
jenom potkáváme.
Připomínám jen dva citáty:
•Manželství je ohníček. Je tam teplo a světlo, jenže na ohníček se musí přikládat...
•Na dobré manželství jsou potřeba tři: on, ona a Bůh.
Jedním krokem k našemu růstu lásky v rodinách či v manželstvích je výzva papeže
ke společné rodinné modlitbě růžence! On nejlépe ví, odkud máme začít s obnovou
všeho. Uposlechněme proto jeho výzvu k domácí modlitbě růžence. Vždyť modlit se
růženec je jako listovat rodinným albem Ježíše Krista, kdy se Maria spolu s námi zastavuje nad jednotlivými „fotografiemi“ a zprostředkovává nám svým mateřským srdcem
události na nich zachycené.		
P. Ivan Fišar

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Drazí bratři a sestry,
blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto
měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“
docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.
Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu objevil krásu domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo jednotlivě, a podle situace
se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu ovšem napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré vzory,
kterých se při modlitbě držet.
Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na konci
růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi všemi. Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.
Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie, naší Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas zkoušky
překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a vy se, prosím, modlete
za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám.
Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020, svátek sv. Marka, evangelisty.		
		
Papež František
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PRVNÍ MODLITBA
Maria,
ty na naší cestě stále záříš
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
tobě, která ses u paty kříže
spojila s Ježíšovým utrpením
a uchovala si pevnou víru.
„Záchrano římského lidu“,
ty víš, čeho je nám zapotřebí,
a my víme, že se postaráš,
aby se tak jako v galilejské Káně
i k nám po čase zkoušky
vrátila radost a veselí.
Matko božské lásky,
pomoz nám podřizovat se Otcově vůli
a konat to, co nám řekne Ježíš.
Neboť on na sebe vzal naše utrpení
a našimi bolestmi se obtížil,
aby nás – skrze kříž –
dovedl do radosti vzkříšení.
Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!

Snímek František Ingr/ Člověk a Víra
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DRUHÁ MODLITBA
„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“
Za těchto dramatických okolností, kdy celý svět podléhá utrpení a úzkosti, se utíkáme
k tobě, Matko Boží a Matko naše, a pod tvou ochranou hledáme útočiště.
Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie koronaviru.
Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé – pohřbené často tak, že to pozůstalé ještě více zraňuje. Buď oporou těm, které trápí nemoc jejich blízkých a přitom
jim kvůli prevenci nákazy ani nemohou být nablízku. Naplň nadějí všechny, které trápí
nejistá budoucnost i dopady na hospodářství a zaměstnanost.
Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha, Otce milosrdenství, aby se toto veliké
utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj. Tak jako v Káně se i nyní přimlouvej
u svého božského Syna, aby rodiny nemocných i zemřelých došly útěchy a jejich srdce
se otevřela důvěře.
Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky, kteří v této nouzové situaci
stojí v první linii a pro záchranu druhých nasazují vlastní život. Podpírej je v jejich hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí síla, velkorysost a zdraví.
Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné, a také kněžím, kteří se s pastýřskou starostlivostí a věrni evangeliu snaží pomáhat všem a všechny podpírat.
Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu, aby dokázali najít
účinná řešení, jak tento virus překonat.
Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře, starostlivě a velkoryse, nabízejí pomoc všem, kdo postrádají základní životní potřeby, a hledají sociální i ekonomická řešení
v duchu prozíravosti a solidarity.
Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva, aby ohromné prostředky investované
do vývoje zbraní a jejich nákupu sloužily raději na podporu výzkumu, jak v budoucnosti
podobným tragédiím účinně předcházet.
Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí, že patříme k jediné a veliké rodině
a všechny nás spojuje jedno pouto, abychom v duchu bratrství a solidarity pomáhali
přinášet úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze. Daruj všem pevnost ve víře, vytrvalost
ve službě a stálost v modlitbě.
Maria, Potěšení zarmoucených, obejmi všechny své soužené děti a pros Boha, ať vztáhne svou všemohoucí ruku a vysvobodí nás z této strašlivé pandemie, aby se tak život
vrátil ke svému obvyklému a pokojnému běhu.
Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
Amen.
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Služby, které fungují bez omezení

Z nařízení vlády byla 18. března uzavřena centra denních služeb pro seniory, v případě
Charity Zlín jde o Domovinku. K jejímu znovuotevření prozatím nejsou informace. Všechny ostatní služby fungují ve standardním režimu. Kde to bylo možné, došlo k rozdělení
pracovních týmů, které se nepotkávají. Byla zavedena epidemiologická pravidla apelující
na zvýšenou hygienu, nicméně pro pracovníky v přímé péči je standardem dodržovat
maximální hygienická opatření. Nad rámec běžných opatření byly sestřičky a pečovatelky vybaveny respirátory a větším množstvím jednorázových roušek. Postupem času
přibylo několik obličejových štítů a brýlí pro případ poskytování péče osobě s diagnostikovaným onemocněním COVID-19. Charita Zlín je tu pro všechny, kteří její služby potřebují a kteří se bez podpory třetí osoby neobejdou. Za projevenou důvěru děkujeme.
Služby bez omezení – terénní pečovatelská a zdravotní a hospicová služba, ambulantní a terénní odborné sociální poradenství, pobytový azylový dům pro dospělé (matky)
s dětmi.

Poděkování Charity Zlín

Děkujeme všem pracovníkům za jejich nasazení v tomto neobvyklém a nejistém čase,
děkujeme jejich rodinám, děkujeme uživatelům jednotlivých sociálních a zdravotních
služeb a jejich blízkým za zodpovědnost, vstřícnost a především důvěru v nás vloženou.
Děkujeme jednotlivcům, dobrovolnickým skupinám a organizacím, kteří nás obdarovávají či jiným způsobem podporují. Mimo jiné jsme získali roušky šité (Hana Puype, Vietnamská komunita – Roušky pro Zlínsko, HOLÍK INTERNATIONAL s.r.o.), plexištíty (Lubomír
Pečiva z Rožnova pod Radhoštěm, Skauti Zlín), slaná radost pro pracovníky i uživatele
(VEST spol. s r.o.), myslí na nás projekt Rouškomat (Petr Čáslava, jednatel FOODEX s.r.o.);
ochranné pomůcky pro pracovníky distribuuje prostřednictvím ORP Zlín Zlínský kraj.
Děkujeme za spolupráci Skautskému krizovému centru Zlín. Podrobný přehled dění
ve zlínské Charitě v uplynulých „koronavirových“ týdnech najdete na našem webu.

Nebuďte se svými starostmi sami

Občanská poradna Charity Zlín poskytuje anonymní odborné sociální poradenství všem
uživatelům, kteří se na službu obrátí. Sociální pracovníci jsou připraveni uživatelům pomoci v pracovní dny od 9 do 15 hod. buď na tel.: 739 245 973, 739 245 974 nebo na e-mailu:
poradna@zlin.charita.cz. Bližší informace k provozní době najdete na webových stránkách. Občanská poradna Charity Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj z programu zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, statutární město
Zlín a dárci.

Doplňujeme kolektiv terénní pečovatelské služby

Nabízíme místo na hlavní pracovní poměr (plný i částečný) terénní pečovatelka. Požadujeme empatii, chuť pomáhat, řidičský průkaz a uživatelskou dovednost práce s počítačem. Více informací na tel.: 731 459 168.
Pavla Romaňáková
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„Moc se modlím za ochranu před tou novou nemocí“

Pane náš, prosíme tě, ochraňuj nás a požehnej naši práci, ať přinášíme těm, kteří na nás
čekají, úlevu a pochopení a dokážeme jim pomoci k jejich spokojenosti. Naplň nás svou
láskou. Amen.
V minulém týdnu se mi po telefonu ozvala moje kamarádka, která pracuje v domově důchodců. Svou práci má moc ráda, těší ji a hřeje u srdce. I přesto si posteskla, že v tomto
„koronavirovém“ čase jim přeci jen přibylo hodně povinností. K tomu všemu některé pracovnice mají malé děti, tudíž jsou s nimi doma, jiné odmítají pracovat v podmínkách, které
jsou teď nastaveny, jako třeba rouška dvanáct hodin denně na obličeji, proto odcházejí.
Ty, které se rozhodly vydržet, mají logicky režim velmi náročný. V neobvyklé situaci jsou
ale pochopitelně i sami senioři. Vždyť většina pobytových zařízení je uzavřena návštěvám už od začátku února. Nejdříve z důvodu chřipkové epidemie, následně karanténa
plynule přešla na nynější stav. Už dlouhé týdny se senioři nemohli setkat se svými rodinami. A většina z nich už ani nezvládne telefonovat. I když jim vysvětlíte, že rodina přijít
nemůže, tak to brzy zapomenou a znovu a znovu se ptají, co se děje, že jejich milovaní
nepřicházejí… A to byl důvod, proč vedení domova požádalo rodiny a příbuzné, aby si
své blízké vzali na přechodnou dobu domů. Kladně zareagovalo necelé jedno procento.
Ano, je pravda, že někteří senioři nikoho blízkého nemají, mnohé rodiny zase nejsou
uzpůsobeny na péči o seniora. Takový nezájem ale nikdo v zařízení nečekal.
A tak mi připomenula, jak jsou zaměstnanci charity úžasní. Díky nim, díky jejich práci
v domácnostech, mohou senioři a nemocní lidé být doma. Tam, kde je jim nejlépe, kde se
cítí bezpečně, kde jsou pevně zakořeněni. Jedna naše klientka mi řekla: „Moc se modlím
za všechna děvčata z charity, aby je Pán Bůh ochránil před tou novou nemocí. Nevím,
kdo by se o nás staré staral, kdo by je mohl nahradit.“
Také i já se za vás všechny modlím a přeji požehnaný čas.
Noela Frolková
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HLASY A OHLASY

Velikonoční svátky v naší rodině

Velmi netradiční situaci, která letos o Velikonocích panovala, zaznamenal snad každý.
Účastnit se bohoslužeb v kostele nebylo možné. Tak co teď? V naší rodině jsme se rozhodli – ano, i výzva kněží nás k tomu trochu popostrčila –
pojmout letošní svátky jako příležitost. Jako příležitost prožít Svatý týden jinak, a přece naplno.
Počínaje Květnou nedělí jsme se každý večer scházeli v rodinném kruhu a modlitbou, četbou z Písma a drobnými úkony si připomínali události velikonočních dní. Inspirací nám
byla Komunita Blahoslavenství z Dolan u Olomouce. Například v úterý, na tzv. den smíření, jsme každý individuálně
a v tichu zpytovali svědomí. Večer jsme svých chyb a hříchů
litovali. Nebo o den
později jsme se sešli
společně u sederové
večeře, kterou si Židé
připomínají vyvedení z otroctví. Na stole nechyběly
nekvašené chleby, maso, byliny nebo červené víno
(a hroznová šťáva pro děti).
Vrcholem celého týdne bylo samozřejmě Velikonoční triduum. Na Zelený čtvrtek otec rodiny všem
doma umyl nohy, na Velký pátek jsme se vypravili
do lesa na modlitbu křížové cesty a večer pak při
přenosu z obřadů uctili rodinný kříž položením
ruky na tělo Pána Ježíše. Na Bílou sobotu po setmění jsme se sešli na zahradě a tam od rozdělaného ohně zapálili „rodinný paškál“.
S rozžatou svící jsme pak u televize při mši svaté obnovili své křestní sliby.
Svátky byly letos jiné. Neprožívali jsme je v kostelní lavici, ale především u sebe doma.
To ale neznamená, že bychom jimi neprošli naplno. Naopak. Na letošní Velikonoce budeme vzpomínat jako na ty, které jsme prožili sice netradičně, zato však velmi intenzivně
a v rodinném kruhu. Věříme tedy, že nám byly i novým impulsem v našich duchovních
životech.		
Jurákovi

Velikonoce 2020 u Kučerů

Jak jsme prožili Velikonoce 2020? Krátká odpověď: „Tak jako nikdy předtím.“
V následující delší odpovědi to zkusím trochu přiblížit, pomohu si zkrácenými výpisky
z domácí kroniky.
Jsme vděčni za výzvu Velikonoce nesledovat na displeji, ale prožít co nejlépe domácí
liturgií. Inspirovali jsme se nápady z webu farnosti, něco jsme sami přidali a výsledkem
byly Velikonoce, na které jen tak nezapomeneme. Máme děti ve věku od dvou do devíti
let, a tak bylo vše přizpůsobeno hlavně jim.
Některé přípravy začaly již o svatém týdnu. Nákup paškálu a svíček, objednávka kadidla
a uhlíků, výroba kadidelnice, obstarání surovin na sederovou večeři apod.
12
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Zelený čtvrtek
Děti vystavěly na terásce za balkonovými dveřmi budoucí Boží hrob a Getsemanskou
zahradu, vyzdobenou zelenými ratolestmi. I kámen k odvalení je přichystán. Dokončena
výroba kadidelnice. Přichystána sederová večeře – nekvašený chléb, vinná šťáva, hořké
byliny. Na naše poměry proběhla večeře poměrně důstojně. Po přečtení z evangelia děti
spontánně zorganizují průvod okolo domu do Getsemanské zahrady. Večer pak příležitost k tichému rozjímání, pro některé již se zavřenýma očima.
Velký pátek
Umučení našeho Pána si vyrážíme připomenout a prožít projitím křížové cesty do
Kašavy. Počasí je krásné, lidí potkáváme poměrně hodně. Nejaktuálnějším zastavením je
pochopitelně č. VI. Na konci křížové cesty se buduje malá kaplička, do podzimu by snad
měla být hotová. Před kaplí je prostorná
louka, na níž katolík, zmožen čtrnácti
zastaveními cesty křížové, může pod
oblohou spočinout. I my se tedy rozvalujeme a odpočíváme. Pozorujeme také
dříve nevídaný jev: u posledního zastavení sedí na lavici muž s rouškou, křížem,
knihou a kamerou. Čte nahlas, vypráví,
kamera otočená ke kříži. Nejsme si tak
docela jisti, čeho jsme to svědky, děti
občas zvědavě projdou okolo. Až večer
po návratu domů maminka záhadu za
pomoci bystrého úsudku a internetu rozluštila. Ne webu kašavské farnosti je ke zhlédnutí záznam křížové cesty, kterou lukovský farář P. Jan Mach živě přenášel na internet
pro své farníky i širý svět. Na záznamu nalézáme Jáchyma, Aninku a Marunku, Liduška
je pouze zmíněna v souvislosti s rozbitým kolenem. Z křížové cesty si domů přinášíme
kříž stlučený z prkýnek nalezeným rezavým hřebíkem. Stojí v zahradě dodnes. Přímluvy
a uctívání kříže již probíhají v teple domova.
Bílá sobota
Začíná pro některé z nás brzy ráno. Již po půl sedmé ráno je možno spatřit naše Annu
a Jáchyma se zbožnými výrazy bdící u Božího hrobu. Obřady Bílé soboty musejí i zkušení
ministranti předem nacvičit. My si jen krátce povíme, co nás při nich čeká, organizační poznámky v průběhu obřadu se tolerují. Na obřady jsou přizváni i dědeček s babičkou, a tak nás je už docela slušná „církev“. Se západem slunce zaplane v zahradě oheň.
Zapaluje jej Maruška ze čtyř stran loučí, trochu jako na táboře. Oheň požehnáme (P. Petr
Soukal promine), zapálíme paškál a po úvodních obřadech vytvoříme průvod. Zazní trojí
„Světlo Kristovo“ – prvé v zahradě, druhé na prahu domu, třetí u domácího „oltáře“.
Na bohoslužbu slova máme připraveny Bible, každý si v té svojí zkouší najít jednotlivé
etapy dějin spásy. K obnově křestních slibů máme křestní svíce a fotoalba. Atmosféru
obřadů pomáhá dotvořit zlínská velikonoční schola puštěná z reproduktorů.
Velikonoce 2020 jsme tedy prožili dobře, nově, kreativně. Hlavně pro malé děti, užitečněji než „pouhou“ účastí na obřadech v kostele. Jaké tedy budou naše příští Velikonoce?
Těžko předvídat, ale určitě něco z těch letošních zachováme.
Pavel Kučera
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Noc kostelů nakonec přeci jen bude
Letošní Noc kostelů bude v pátek 12. června.
Jaká bude? Plná roušek, obav a strachů?
Doufáme, že taková nebude. Máme touhu se s vámi potkat, užívat si uvolnění karantény
a děkovat Bohu za všechno, čím nás nechává procházet a čemu se máme naučit.
Budeme se těšit. Sledujte další informace k programu.
Mottem letošní Noci kostelů je:
Učinil jsi měsíc k určování času... Přivádíš tmu, NOC se snese... Slunce vychází... Člověk
vyjde za svou prací. (Žalm 104,19–23)
Proč právě tyto verše?
Autoři motta se tak pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů, tedy míst, kde lidé
chválí Boha za stvoření, za život, ... s tématem úcty k životnímu prostředí. Pro mnohá
místa asi nebude snadné toto téma propojit. Jde však o to, abychom si všimli, že Bible
velmi vážně vnímá i svět přírody okolo a nezůstává k ní lhostejná.
Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plna tvých
tvorů. (Žalm 104,24)
Přípravnému týmu děkuji za velkou obětavost.

Pavel Šintál

Noc kostelů 2019
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ŽIVOT FARNOSTÍ 6 • 2020

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

Dopis ze školy

Vážení rodiče a všichni naši žáčci!
Zdravíme Vás všechny v tomto nelehkém čase a na dálku objímáme. Je nám bez vás
ve škole smutno a už nám moc chybíte. Věřím, že i vám se už po škole stýská. Snad se již
brzy, alespoň s těmi menšími, ve škole setkáme. Dle harmonogramu postupného uvolňování spouštíme 25. května školní skupiny s 15 žáky a jedním pedagogem. Máme radost, že se již někteří přihlásili prostřednictvím rozeslané ankety, která končí 30. dubna.
Po jejím ukončení již budeme vědět, kolik z vás do školy znovu přijde, a zašleme důležité
informace k organizaci výuky.
Prozatím se snažíme vám „zkrášlit“ školu. Probíhá výmalba toalet, také v květnu proběhne výmalba chodeb a vestibulu. Natíráme zábradlí i šatnové klece, uklízíme, dezinfikujeme…
Přejeme všem pevné zdraví, hodně malých i velkých radostí i Boží ochranu a pomoc
do dalších dní. Těšíme se, až se zase brzy uvidíme.
Michaela Černošková, ředitelka

Snímek Člověk a Víra
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KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍCE BŘEZEN A DUBEN 2020
KŘTY
Adam Šojdr

Ema Andrýsková

Sabina Ludmila Keprtová

Daniel Dominik Dudr

Filip Cyril Malý

Martin Roman Velísek

Anežka Ida Koudelková

Ilja Jiří Faldík

Marie Gajdůšková

Nela Staňková

POHŘBY
Ladislav Tesař (1935)

František Řeha (1942)

Anna Pažourková (1938)

Ludmila Laštůvková (1935)

Zdeněk Pálka (1954)

Miroslav Bednář (1938)

Jan Lešťanský (1939)

Jaroslava Piškytová (1930)

Josef Zajíc (1929)

Karel Prokop (1932)

Zdeňka Krupicová (1924)

Josef Dočekal (1934)

Jaroslav Škrášek (1935)

Věra Rajsiglová (1933)

Radomír Čižmář (1957)

Markéta Coufalová (1955)

Irena Hejlová (1932)

Božena Málková (1928)

František Zbořil (1944)

Miroslav Bobák (1930)

Zdeněk Čevora (1934)

Iva Drozdová (1939)

Josef Babíček (1930)

Karel Pěnička (1967)

Eva Tvrdoňová (1928)
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