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Děkujeme všem, kteří v minulých týdnech pomáhali
během internetových přenosů bohoslužeb z kaple na Regině.

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE

17. 5. Šestá neděle velikonoční

			 (Sk 8,5–8.14–17; 1 Petr 3,15–18; Jan 14,15–21)
PO

18. 5. Nezávazná památka sv. Jana I., papeže a mučedníka

ST

20. 5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

ČT

21. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek

			 Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
PÁ

22. 5. Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice

NE

24. 5. Sedmá neděle velikonoční

			 Den modliteb za sdělovací prostředky
			 (Sk 1,12–14; 1 Petr 4,13–16; Jan 17,1–11a)
PO

25. 5. Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

			 Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže
			 Nezávazná památka sv. Marie Magdaleny de´Pazzi, panny
ÚT

26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze

ST

27. 5. Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa

PÁ

29. 5. Nezávazná památka Pavla VI., papeže

SO

30. 5. Nezávazná památka sv. Zdislavy

NE

31. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého

			 (Sk 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13; Jan 20,19–23)

POZNÁMKA REDAKCE

Omluva a upřesnění

Redakce se omlouvá za nesprávné označení obrazu Panny Marie na titulní straně v minulém čísle Života farností.
V kapli na Regině je obraz Panny Marie Neposkvrněné (počaté bez poskrny prvotního
hříchu), které je kaple kláštera také zasvěcena.
(red)
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 31. května 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 25. 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
„Zapomněli, že už zapomněli na Boha.“
Tak definoval známý německý teolog Karl Rahner typické představitele dnešní generace. Jinými slovy, „jejich zapomenutí na
druhou“ znamená, že otázka Boha a náboženství je pro ně tak
vzdálená, že si ji ani nekladou. Největší tragédie lidstva: lidé nepotřebují Boha! Stačí si sami...
Takových lidí je u nás mnoho, ne-li většina. Mnohdy žijí i příkladným životem, i když náboženství z jejich životního obzoru úplně
zmizelo. V této situaci existuje pro lidi hlásící se k víře riziko, že
vůči náboženské lhostejnosti většiny zaujmou postoj stejně lhostejný a uzavřou se do
své bubliny pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb. Ano, možná nás do lhostejnosti, do tohoto stavu udusila bezradnost, beznadějnost, zkoušeli jsme, mluvili jsme,
a nic se nepodařilo. A tak jsme se spokojili s tím, že aspoň jsou tito lidé dobří. Máme
něco dělat? Co po nás chce Pán? Víme, že venku, mimo kostel se nachází možná devět
z deseti obyvatel našeho města, kterým je vcelku jedno, co se v kostele děje a nijak se
jich to netýká.
V sobotu 25. dubna nám všem v kázání v kapli sv. Marty papež František řekl: Před svým
odchodem do nebe se Ježíš zjevil jedenácti učedníkům a řekl: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“ Toto je misionářský rozměr víry! Víra se buď předává,
anebo neexistuje. Víra není něčím, co je určeno pouze mně, abych vírou rostl. Víra tě vždycky vede, abys vycházel ze sebe a předával víru. Víru je třeba předávat a nabízet především
svědectvím: Jděte, ať lidé vidí, jak žijete.
Jednou se mne v Polsku jeden univerzitní student zeptal: „Mám na škole mnoho nevěřících kolegů. Jak s nimi mluvit, abych je přesvědčil?“
„Nijak! Poslední, co je třeba dělat, je něco říkat. Začni s nimi žít, a až spatří tvoje svědectví, zeptají se tě: Proč tak žiješ? Víru je třeba předávat nikoli přesvědčováním, ale svým příkladem.“
Kdo potřebuje více Ducha Svatého? Ti, kteří zapomněli na Boha, nebo my, kteří máme nedostatečnou „slanost“ křesťanů, která se mohla stát i příčinou dnešního stavu mnohých lidí
kolem nás? V pátek 22. května začíná příprava na slavnost seslání Ducha Svatého. Nepromarněme tuto dobu velkých milostí pro vzkříšení či oživení jak naší víry, tak víry našich bližních
a občanů Zlína! K tomu vám všem žehnám.
P. Ivan Fišar
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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

Děkujeme všem, kteří během karantény pomáhali s videopřenosy a zajištěním bohoslužeb. Zejména manželům Záleským, Dombekovým, pánům Šintálovi, Chvatíkovi, Majerovi, Genzerovi a Klinkovskému. Přenosy bohoslužeb z Reginy byly s ohledem na obnovení
mší v kostele ukončeny.

Bohoslužby v kostele sv. Filipa a Jakuba

Od 11. května je možné slavit mše svaté s počtem 100 účastníků. Proto se v naší farnosti
obnovily mše svaté v kostele ve všední dny v 6.30 a v 18.30 hod.
V neděli je počet bohoslužeb navýšen takto: v 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 hod. a večer
v 17 a v 18.30 hod. Navíc bude mše svatá s nedělní platností i v sobotu v 17 a v 18.30 hod.
Je však třeba zachovat hygienická nařízení: dezinfekce rukou, dvoumetrové rozestupy,
přijímání na ruku a samozřejmě roušky.

Svátost smíření

S ohledem na stávající omezení a hygienická opatření bude pravidelná příležitost ke svátosti smíření v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 17 do 18 hod. v sakristii kostela.
Stále platí také možnost osobní nebo telefonické domluvy s knězem.

Májové pobožnosti

Měsíc květen nás vybízí k modlitbám k Panně Marii. Májové pobožnosti (s tématy a myšlenkami sv. Jana Sarkandera) pokračují v kostele vždy po mši svaté, mimo neděle.

Prosba o pomoc s úklidem kostela

Vzhledem k tomu, že většina žen věnujících se úklidu kostela spadá v současnosti do
rizikové skupiny, prosíme další farníky o pomoc s úklidem a dezinfekcí kostela. Pro další
informace kontaktujte farní kancelář.

Farní kancelář

Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou v pondělí a ve středu vždy od 8 do 10 hod. a od
14 do 16 hod. Mimo úřední hodiny nás, prosím, kontaktujte telefonicky.

Farní příměstský tábor

Příměstský tábor pro děti od 7 do 12 let se uskuteční v termínu od 3. do 7. srpna. Přihlašovat děti můžete přes elektronickou přihlášku na webu farnitaboryzlin.webnode.cz. Bližší
informace zodpovíme na emailu: farnitaboryzlin@gmail.com

Výběrové řízení na správce Reginy

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě vyhlašuje výběrové řízení
na pozici správce klášterní budovy Regina ve Zlíně. Další informace na webu farnosti
a na nástěnce.
4
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Otevřené brány v našem kostele

Také letos probíhá v naší farnosti za podpory Města Zlína a Zlínského kraje projekt
Otevřené brány. Možnost individuální prohlídky kostela a věže zdarma s průvodcem
můžete využít od května do září v těchto dnech a časech:
Soboty a svátky: 10 – 12 13 – 17 hod.
Neděle:
13 – 17 hod.
Průvodce může seznámit návštěvníky s historií nebo výzdobou kostela, ukáže jim zblízka varhany a zvony nebo je může provést po půdě kostela.
Průvodce čeká na návštěvníky v zadní části kostela a je označen jmenovkou. Využijte
tuto příležitost a pozvěte své rodiny a přátele.

První svaté přijímání – změna termínu

Vzhledem k aktuální situaci se letošní termín prvního svatého přijímání přesouvá na
říjen. Provázejme tak i nadále naše děti a jejich rodiny v modlitbě.

Noc kostelů – změna termínu

Termín letošní Noci kostelů se kvůli opatřením souvisejícím s pandemií přesunul na pátek
12. června.

Svatodušní novéna

Od slavnosti Nanebevstoupení Páně, která připadá letos na 22. května, se celá církev
po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před Letnicemi modlili
Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými
(srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se spolu s námi modlila za nové Letnice
v našem životě a v životě církve. Nejlépe by bylo, kdybychom se mohli v tyto dny scházet
k modlitbě v nějakém společenství nebo ve vlastní rodině. Pokud si nejsme schopni najít
více času na modlitbu, pomodleme se každý den třeba svatodušní hymnus Veni Creator
Spiritus (Přijď, Tvůrce Duchu svatý) nebo sekvenci Veni Sancte Spiritus (Přijď, ó Duchu přesvatý), popř. každý den můžeme přidat ke své osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím „který Ducha svatého seslal“.

Patříme k sobě?

Období pandemie ochromilo mnoho našich aktivit a setkání a zároveň odhalilo naše jisté slabiny. Po zrušení bohoslužeb v kostele jste se s námi mohli potkávat alespoň na
obrazovkách vašich zařízení při sledování bohoslužeb z kaple na Regině. Avšak, jak jste
možná často slýchali, nám se takové cti nedostávalo. Někteří z vás nás kontaktovali alespoň telefonicky či e-mailem, ale když jsme naopak chtěli oslovit my vás, měli jsme jen
omezené možnosti.
Proto v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů (GDPR) přicházíme s myšlenkou
farní databáze, která by nám např. umožnila být vám nablízku, spolupracovat s vámi na
poslání farnosti a umožnit vám dozvědět se o činnostech a akcích, které se ve farnosti
konají. Zkrátka je to způsob, jak vyjádřit, že patříme k sobě.
Registrace je zcela dobrovolná.
Registrační formulář můžete v elektronické podobě vyplnit na webu farnosti nebo jej
v tištěné podobě najdete v kostele a v aktuálním čísle Života farností.
P. Kamil Obr
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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: fazlin-pmpk@ado.cz

Zprávy z farnosti
– V úterý 12. května jsme zahájili mše svaté ve všední dny.
– Změna času začátků: večerní mše svaté v úterý a v pátek se budou konat v 18.30 hod.
– Čtení na letošní májové pobožnosti o sv. Janu Sarkanderovi najdete na webu a jsou
také vyvěšovány v kostele.
– Májové pobožnosti u kapličky na zlínských Pasekách se konají vždy ve středu a v neděli
v 17.30 hod.
– Papež František nás povzbuzuje, abychom po růženci připojili prosebné modlitby, které
pro letošní květen připravil. Týkají se ukončení pandemie a najdete je v minulém čísle
zpravodaje.
– Farní kancelář funguje v normálním režimu. Mše svaté zapisujeme i telefonicky.
– Setkání biřmovanců se uskuteční v pátek 22. května a v neděli 24. května.
– Nedělní mše svaté bychom chtěli začít sloužit od 31. května.
P. Dan Žůrek, SDB

Snímek P. Kamil Obr
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HLASY A OHLASY

Tip na pěší pouť k Panně Marii
Je květen, měsíc Panny Marie. Tento čas nás vybízí k výletům a k návštěvě mariánského
poutního místa. Jedno takové krásné poutní místo se nachází i nedaleko Zlína ve Štípě.
Pěší pouť je vhodná i pro rodiny s malými dětmi, s kočárkem, odrážedlem nebo na kole.
Začátek cesty je na konečné MHD trolejbusu 11g – zastávka Příluky, Za Kapličkou (v neděli
odjíždí v 7.30 hod. ze zastávky Školní). Odtud se vydáme vzhůru do kopce ke kapličce
Panny Marie, kde je první zastávka, příležitost k modlitbě a nádherný výhled na Zlín.
Tento úsek je zároveň kvůli prudkému stoupání tím nejnáročnějším.
Dále pokračujeme rovně, kolem hájovny, po asfaltové a částečně štěrkové cestě.
Asi po kilometru narazíme na červenou turistickou značku Cyrilometodějské stezky.
Zde je nutné asfaltovou cestu opustit a dát se prudkou zatáčkou doprava, jinak bychom
se vrátili zpět do Zlína. Příjemnou lesní pěšinkou, stále rovně po značce, sejdeme až do
Štípy. Odtud cesta mírně stoupá k poutnímu kostelu Narození Panny Marie.
Celkově trasa měří 5,4 km a trvá 95 minut. S malými dětmi se dá velmi pohodlně zvládnout za 2 hodiny. Pro cestu zpět je možné využít Cyrilometodějské stezky nebo MHD,
zastávka se nachází hned vedle kostela. Nedělní bohoslužba v kostele Narození Panny
Marie ve Štípě začíná v 9.30 hod. Přejeme krásný sportovní a duchovní zážitek.
rodina Šimečkova
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ROZHOVOR

Otec Miroslav Obšivan – nový vincentin ve Zlíně
Římskokatolický kněz, vincentin, ICLic. Mgr. Miroslav
Obšivan, CM se narodil 10. 2. 1973 v Žilině. Na základní školu chodil v letech 1979-87 v Tepličce nad Váhom. V letech
1987-94 navštěvoval střední odborná učiliště se strojírenským zaměřením v Martině a Žilině. V roce 1994-95 absolvoval Vnitřní seminář Misijní společnosti v Krzesowicích
v Polsku. V letech 1995-2002 studoval na Římskokatolické
cyrilometodějské bohoslovecké fakultě ve Spišské Kapitule. Souběžně při zaměstnání pokračoval ve studiu na
Katolické univerzitě v Lublinu v Polsku, kde získal licenciát kanonického práva. Pak působil jako kaplan v Bratislavě – Ružinově. Od roku 2004 byl rektorem kostela v Banské Bystrici. V roce 2011 nastoupil jako administrátor
farnosti Loštice. V této době byl i soudcem-auditorem na
Interdiecézním soudě v Olomouci. Po dalších působeních
ve farnostech na Slovensku a pobytu v Rakousku nastoupil otec Miroslav i k nám do Zlína.

Otče Miroslave, přibliž nám, prosím, důležité momenty z tvého dětství a mládí.
Narodil jsem se v Žilině a dětství prožil v Tepličce nad Váhom. Pocházím z 11 dětí.
Nejmladší bratr zemřel krátce po narození, a tak jsem nejmladším sourozencem teď já.
V období mého dospívání mi zemřeli oba mí rodiče, Vincent a Štefánie. Oba byli původem z Terchové. Protože nás bylo doma hodně, byl jsem už od mládí veden k zodpovědnosti a k plnění domácích povinností. Od malička jsem měl rád sport. Hrál jsem fotbal za
rodnou obec, kde jsme se jako dorostenci účastnili krajského mistrovství.
S mládeží jsme se často modlili u rakve „naší světice“ Žofie Bosniakové. Její ostatky byly
uloženy v našem farním kostele sv. Martina. Z tohoto společenství mladých nakonec
přijalo povolání ke kněžství osm chlapců a jedna dívka se stala řádovou sestrou. Určitě
v tom hrála svou roli silná přímluva „naší světice“. V roce 1994 jsem se přihlásil do Misijní
společnosti sv. Vincenta de Paul a hned jsem byl poslán do vnitřního semináře, který je
v městečku Krzeszowice v Polsku. Tady jsem složil i své první řeholní sliby. Po roce jsem
se vrátil na Slovensko. Začal jsem studovat teologii na bohoslovecké fakultě. V roce 1999
jsem byl vyslán do tzv. pastoračního ročníku v Banské Bystrici, abych lépe poznal, jak
vypadá služba kněze Misijní společnosti. V roce 2002 jsem byl ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Banské Bystrici vysvěcen na kněze.
Co se událo v tvém životě po vystudování Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty ve Spišském Podhradí?
První dva roky jsem působil jako kaplan v Bratislavě – Ružinově. Věnoval jsem se hlavně pastoraci vysokoškoláků, službě v nemocnici a v domově důchodců. Po dvou letech jsem byl přeložen do Banské Bystrice. Tady jsem vykonával funkci rektora kostela
sv. Alžběty. I v Banské Bystrici jsem se věnoval pastoraci jak starších a nemocných lidí,
8
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tak mladých. Ti byli ubytováni v našem Misijním domě. Vytvořilo se tam velmi pěkné společenství asi 45 mladých lidí. Velmi rád na toto období vzpomínám. Setkal jsem se s úžasnými mladými lidmi a alespoň malou částí jsem se mohl podílet na jejich duchovním
i „lidském“ růstu. Po pravdě řečeno, často formovali spíš oni mne. Hlavně tehdy, když
jsem přemýšlel, jak jim mohu pomoci. Hledal jsem ta správná slova a prostředky, vnímal
jsem touhu být pro ně alespoň částečným vzorem. Někteří z mladých se připojili do pastoračních aktivit, ať už to byla služba ministranta v kostele při mši svaté nebo následné
posezení s děvčaty z Útulku sv. Vincenta (to jsou mladé dívky a ženy, které po dovršení
zákonného věku musí opustit dětský domov a přestěhují se do sociálního domova, který
má na starosti naše vincentinské společenství). Pomáhali nám i zaměstnanci sociálního
domu, které oslovila duchovní cesta sv. Vincenta de Paul. Jak jistě víte, tento náš světec
je patronem všech charitativních organizací.
Byl jsem také pověřen službou pro odsouzené v Ústavu pro výkon trestu odnětí svobody v Banské Bystrici. Tady jsem působil sedm let. I do této duchovní aktivity se několikrát zapojili studenti z našeho misijního domu. Není však jednoduché vyřídit povolení
ke vstupu do věznice, proto nemohli vězně navštěvovat častěji. Ale určitě je tato služba
po duchovní i lidské stránce obohatila. Je důležité, aby se mladý člověk konfrontoval
s lidskou bídou a neštěstím, ať už má jakoukoliv podobu. Formuje to tak jeho životní
postoje. Prozradím, že žít ve společenství mladých lidí mělo pro mé sportovní nadšení
velké výhody.
Na tyto roky velmi rád vzpomínám. Z této služby se mi těžko odcházelo. Ale důvěřoval
jsem Bohu, že má pro mne připravenou další dobrodružnou cestu. V roce 2011 jsem byl
pověřen správou farnosti v Lošticích na Moravě. Toto malé městečko v okrese Šumperk
je známé především výrobou „olomouckých tvarůžků“. Zpočátku to nebylo jednoduché, stále jsem Loštice srovnával s mou oblíbenou Banskou Bystricí. Ale po nějaké době
si mě úžasní lidé na Moravě získali svou dobrotou. Možná k tomu přispěla také moravská slivovice, která se nedala odmítnout. I na Moravě jsem byl obklopen mladými lidmi,
kteří jsou budoucností Církve. Na tuto službu jsem vždy kladl důraz. Toto společenství
mě obohatilo i tím, že jsme společně opravovali starou opuštěnou faru z naší farnosti,
kterou jsme měli ve správě „ex curendo“. Zde se pak, s Boží pomocí, začaly organizovat
různé aktivity. V této době jsem začal studovat kanonické právo na Katolické univerzitě
v polském Lublinu. Zvládat současně studium a pastorační aktivity bylo dost náročné,
ale díky Boží milosti jsem to zvládl. Studium jsem úspěšně ukončil licenciátem kanonického práva v r. 2016.
Několik let jsi byl v Rakousku, od roku 2019 jsi působil ve farnosti Lučenec – Rúbanisko.
V Rakousku jsem byl tři roky, pak jsem byl jmenován jako výpomocný duchovní v Lučenci. Má služba se zaměřila na ty nejchudší ve Velkém Krtíši. Tito lidé potřebují nejen
materiální, ale i duchovní pomoc a především naše modlitby.
Od 1. března 2020 mě mé životní kroky zavedly opět na Moravu, do farnosti sv. Filipa
a Jakuba ve Zlíně, kde působím jako kaplan. Zatím zůstávám k dispozici olomoucké arcidiecézi na dobu jednoho roku a ostatní je v Božích rukou. Děkuji Bohu za všechno,
co jsem v životě prožil. Vždycky při mně stál a zázračně mě vedl v těžkých dobách na mé
životní cestě. Prosím o vaše modlitby a i já se budu za vás modlit.
(red)
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Svatý Hostýn, poutní výjezd

S ohledem na situaci, která v naší zemi trvá již druhý měsíc, neuskutečníme v tradičním květnovém termínu pouť. Seniorům a jejich doprovodu včas oznámíme jiný termín.
Děkujeme za pochopení.

Neostýchejte se hledat oporu
Může se zdát nelogické zmiňovat v květnu největší dobrovolnickou aktivitu v zemi –
Tříkrálovou sbírku, která probíhá v prvních dnech nového roku. Opak je pravdou. Právě
v těchto měsících se naplno rozjíždí realizace projektů z výnosu sbírky, jejímž pořadatelem je Charita Česká republika. V uplynulých třech letech bylo za tímto účelem vyčerpáno celkem téměř 1,8 milionu korun. I v letošním roce jsou Zlínští připraveni podpořit ty,
kteří bez pomoci svou životní krizi zvládnou jen stěží.
Rodiny, samoživitelé, nemocní, staří. Ti všichni jsou nejčastěji v tak nepříznivé životní
situaci, že neví, jak dál. Ale velmi často se bojí ptát se či osobně navštívit odborníky, kteří
jim poradí. Mnohdy si jejich situace naštěstí všimnou sousedé, ve farnostech kněží, v obcích pak starostové, kteří se rozhodnou spolupodílet se na změně jejich situace k lepšímu. „Ti, kteří skutečně potřebují podporu, jsou totiž velmi skromní, jak ve svém žití, tak
i v prosbě o pomoc,“ říká Jana Strouhalová, sociální pracovnice a vedoucí odborného
sociálního poradenství zlínské Charity. Dle sdělení sociálních pracovníků Občanské poradny Charity Zlín mnozí lidé zvládají, byť v nekomfortní životní situaci, žít bez zadlužení.
A to je veliká deviza.
Důstojný život pro každého člověka v každé situaci. To je cíl Charity Zlín, který beze zbytku naplňuje. I proto po celou dobu existence Tříkrálové sbírky, což je na Zlínsku od roku
2000, využívá místní charita na podporu jednotlivců i sociálních a zdravotních služeb,
které v jejich prospěch pracují, maximální možný finanční objem. V letošním roce bylo na
Zlínsku ve čtyřech městech a čtyřiačtyřiceti obcích vykoledováno 2 336 471 Kč, k využití
se do Zlína vrací 1 355 153,18 Kč (bez výnosu DMS a poukázek). Na tzv. přímou pomoc
organizace prozatím vyčlenila částku 650 000 Kč.
„Jsme připraveni, pokud i kvůli stávající situaci vyvstane potřeba, částku navýšit. Rezervu máme,“ konstatují v charitě. Pro všechny, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci
a necítí se komfortně, má Charita Zlín vzkaz: „Neostýchejte se hledat oporu. Naše pomoc může být královská.“

Sdílená starost je poloviční, sdílená radost pak dvojnásobná

Proto je dobré o pečující pečovat.
„Konečně jsem mohla někomu vyprávět svůj příběh,“ rozplakala se starší dáma, pečující
o rodiče, když odcházela z jednoho z pravidelných setkání pečujících ve zlínské Charitě, a stále ještě se slzami v očích pokračovala: „Zatím mi nikdo nedal prostor, aby mě
vyslechnul a pochopil, jak se cítím. Že se se mnou celý život táhne snaha zavděčit se
10
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a nehledět přitom na vlastní potřeby. A možná i díky vám jsem si to uvědomila a jsem
připravena začít myslet i na sebe, než se složím. Protože pak už bych se nemohla starat
o nikoho.“
I když nouzový stav v naší zemi přetrvává, s ohledem na uvolňování vládních nařízení se
setkání pečujících uskutečnilo v úterý 12. května dle plánu. Není rozumné být na trápení
spojená s péčí o blízkého sám. Vždyť sdílená starost je poloviční starost a sdílená radost
je dvojnásobná radost.
Od roku 2015 nabízí Charita Zlín pečujícím osobám podporu prostřednictvím odborného
sociálního poradenství. Tedy celých pět let, jednou za dva měsíce, zve ke skupinovému setkání děti, vnoučata, sourozence, rodiče, zkrátka ty, kteří se starají o své nejbližší.
Hlavním cílem je nabídnout jim společné sdílení svých starostí, ale i radostí, chvilek štěstí
a pak je také podpořit.
„Srdečně zveme všechny, kteří svoji situaci vnímají nepříznivě. A pokud se cítí jako
v síti, či kleci, z níž není úniku, pak je nejvyšší čas, aby nás oslovili a podpůrnou skupinu
rozšířili. Není se čeho obávat. Když nebudou chtít, nemusejí své pocity řešit přede
všemi. Takovou zkušenost nemáme,“ říká Jana Strouhalová, sociální pracovnice a koordinátorka setkání.
Jde o příležitost setkat se s někým, kdo prožívá stejné starosti i radosti jako ostatní
pečující, a ujistit se, že takovýchto andělů, kteří umožňují svým nejbližším dožít doma,
je nemálo. Pokud jste setkání propásli a hledáte oporu, neváhejte kontaktovat Charitu
Zlín. Jsme tady pro vás.
Občanská poradna Charity Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, statutární město Zlín. Dárci, děkujeme vám.		
Pavla Romaňáková

Snímek Pixabay
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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

Jak pomáhají skauti v době koronaviru

Snad každý v uplynulých týdnech pocítil následky nové nemoci, která se rozšířila jako
lavina po celém světě.
Také pro skauty je současná situace mimořádná. Skautské družinky jsou zvyklé se každý
týden potkávat, oddíly měly naplánované víkendové výpravy, výlety a jiné akce. A to
všechno ze dne na den ustalo a skauti museli přerušit svou
běžnou činnost.
Možná jste ve zprávách viděli reportáže o lidech, organizacích, firmách a jejich snaze v těchto týdnech pomáhat potřebným kolem sebe. Mezi těmito lidmi působí také mnoho
skautů. Proč?
To je jednoduché! Ve skautském slibu, který mnozí z nich složili u slavnostního ohně na táboře, mimo jiné stojí: Slibuji na
svou čest, jak dovedu nejlépe, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližnímu.
Stejný důvod motivoval i 23letou studentku Veroniku Schneiderovou, která se krátce po vypuknutí epidemie rozhodla
přiložit ruku k dílu ve Zlíně.
„Přijde mi to jako samozřejmost zapojit se do pomoci těm, kteří to nyní potřebují. Zvlášť
když jsem skautkou. Plním pouze to, co jsem slíbila, a věřím, že i ostatní skautští dobrovolníci mají stejnou motivaci.“
Ve Zlíně v březnu vzniklo tzv. skautské krizové centrum. To sdružuje ochotné skauty a ve
spolupráci s dalšími dobrovolníky nebo úřady pomáhá tam, kde je třeba. Podobným způsobem to funguje i na dalších místech po celé naší zemi.
A jak přesně tedy skauti v posledních týdnech pomáhají?
Způsobů je celá řada. Někteří se zapojili do výroby látkových roušek na ústa, jiní nakupují
pro seniory, roznáší hotová jídla nebo koordinují další dobrovolníky. A několik skautů se
dokonce podílí na výrobě ochranných štítů pro zdravotníky ve 3D tiskárnách.
Možných aktivit je víc než dost, práce se tak najde pro dospělé skauty nad 18 let i pro
mládež.
„Ve Zlíně pomáhá naše krizové centrum tam, kde může. Dobrovolníci se starají o šití
a distribuci roušek pro všechny typy zařízení, které to potřebují – tedy nemocnice, policie, sanatoria, psychiatrické léčebny, domovy seniorů a jiné,“ popisuje Veronika.
„Od okolí dostáváme pouze pozitivní reakce. Lidé jsou nadšeni z pomoci, za kterou nic
nežádáme, a opětovně se na nás obrací. Odměnou nám jsou vlídná slova a vděčnost.“
Ani v těchto náročných týdnech epidemie ale skauti nezapomínají na svou běžnou činnost. Na schůzkách se nyní potkávat nemohou, mnohé družiny se proto snaží udržet
v kontaktu alespoň na dálku.
A ještě něco – nejen pro skauty, ale i pro ostatní děti, mládežníky a rodiny připravili
skautští vedoucí řadu tipů a inspirací, jak dobře využít čas strávený doma. Můžete si zahrát nejrůznější hry, vyzkoušet zajímavé aktivity nebo plnit tzv. odborky – to jsou skautské odborné zkoušky, které prokazují, že máte skvělé dovednosti například jako kuchař,
spisovatel nebo vědec.		
Vojtěch Jurák
12
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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 doporučuje...

Třetím ročníkem pokračuje na klášteře Regina promítání filmů pod názvem Filmový
apoštolát. Můžete tu vidět filmy, které oslovují diváky svou pestrostí, duchovním i „lidským“ poselstvím. Organizační tým, který Filmový apoštolát připravuje, se snaží nabídnout snímky nejen s křesťanskou tematikou, ale i příběhy s morální výpovědí. Protože
v současné době karantény není možné promítání, nabízíme vám seznam novějších filmů, které by vás mohly oslovit. Byly vysoce hodnoceny i na filmových festivalech. Pokud
na některý z těchto snímků narazíte na televizních kanálech či jinde, doporučujeme.
Budiž světlo – slovensko-české drama, 2019. Slovenský herec Milan Ondrík obdržel hlavní cenu za mužskou roli na festivalu v Karlových Varech. Příběh muže, který narazí na
nacionalismus a fašismus ve své vlastní rodině.
Vazba – rumunské drama, 2019. Rumunský architekt je uvězněn v období totality, jeho
spoluvězeň se pro něj stane hrozivým nebezpečím.
Adam – drama v koprodukci Maroka, Francie a Srbska, 2019. Příběh osamělé těhotné
ženy, která v konzervativní marocké společnosti těžko hledá pomoc.
Carte Blanche – polské drama, 2019. Film inspirovaný skutečnými událostmi. Podmanivý
snímek o učiteli dějepisu, který postupně ztrácí zrak. Aby nepřišel o zaměstnání, snaží se
svůj handicap skrývat.		
Zlatka Pelikánová

Slovenský herec Milan Ondrík v hlavní roli slovensko-českého filmu Budiž světlo (2019).
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APERUIT ILLIS (3)

Z apoštolského listu papeže Františka
3. Ustanovuji proto tímto 3. neděli v mezidobí jako neděli věnovanou slavení Božího slova, jeho šíření a jeho kontemplaci. Neděle Božího slova se tak vhodně začlení do té doby
během roku, v níž jsme zváni, abychom upevňovali pouta se židy a modlili se za jednotu
křesťanů. Nejde o náhodnou časovou souhru: slavení neděle Božího slova má ekumenický rozměr, protože těm, kdo naslouchají Písmu svatému, ukazuje cestu k dosažení
autentické a pevné jednoty.
Jednotlivá společenství najdou svůj způsob, jak tuto neděli slavnostně prožít. V každém
případě je důležité, aby byl do slavení eucharistie včleněn text, který shromážděnému
lidu zdůrazní normativní hodnotu Božího slova. O této neděli bude užitečné klást důraz
na hlásání Božího slova a v promluvě zdůraznit službu, kterou můžeme Pánovu slovu
prokázat. V tento den mohou biskupové ustanovit lektory nebo udělit pověření k podobné službě. Poukážou tak na důležitost hlásání Božího slova v liturgii. Nelze totiž nikterak podceňovat formaci věřících, aby byli opravdovými hlasateli Božího slova a prošli
náležitou přípravou, jak je to běžné u akolytů nebo mimořádných služebníků eucharistie. Stejně tak může kněz najít vhodnou formu pro předání Bible nebo jedné z biblických
knih celému shromáždění, aby zdůraznil, se zvláštním odkazem na lectio divina, jak důležité je v každodenním životě Písmo číst, studovat a kontemplovat.

LECTIO DIVINA

Metoda četby Bible a modlitby
1. Vzývání Ducha Svatého
Než začneme číst Písmo svaté, vzýváme Ducha svatého o jeho světlo a přítomnost.
(Lectio Divina je milostí Ducha svatého.)
Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, abych mohl proniknout do tvého
Slova a pochopit je. Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, abych mohl
s otevřeností přijmout tvou Pravdu. Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše a všem svým bratřím
a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho
Pána, který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků. Amen.
2. Lectio (čtení Božího slova)
Pozorné čtení biblického úryvku. Hledáme pravý literární a historický smysl biblického
textu. Je dobré daný úryvek přečíst několikrát (když je možné, i nahlas) a třeba tužkou
podtrhnout slova, věty, myšlenky, které člověka zaujmou.
3. Meditatio (rozjímání)
Rozjímat znamená přemýšlet nad hodnotami, o nichž mluví biblický text – „zavřít oči
v Pánově přítomnosti a porovnávat text s vlastním životem“, abychom si uvědomili,
k jakým pocitům a postojům nás Boží slovo inspiruje. Chceme objevit to, co je pro nás
důležité, a důkladně to porovnat se svým vlastním životem.
14
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4. Collatio (sdílení)
Náplní této části je vzájemné sdílení myšlenek, které nás na základě přečteného textu napadly. Bohatství, které jsme objevili ve svém rozjímání, nabízíme ostatním, a to,
co objevili druzí, se může stát také našim obohacením.
5. Oratio (modlitba)
Modlitba je odpovědí Bohu, poté co jsme mu naslouchali. Je to souhlas s Boží vůlí a plánem, který pro nás má.
Tvá modlitba je rozhovorem s Bohem. Když čteš Písmo svaté, Bůh hovoří k tobě; když se
modlíš, hovoříš ty k Bohu.		
(sv. Augustin)
6. Contemplatio (nazírání)
Kontemplace není žádná technika nebo zvnějšku vyvolatelný proces, nýbrž dar Ducha
svatého, vycházející z dobře konané lectio. Jde o poznání Boha ve svém srdci. Není ani
plodem nějakých zvláštních duchovních darů, nadměrného úsilí člověka ani extatických
stavů. Jejím základem je přijmout, že všechno je milost a dar, a dovolit Božímu Duchu,
aby v nás působil.
7. Actio (jednání podle Božího slova)
Všechny předchozí kroky mají smysl pouze tehdy, když se snažíme nějaké slovo (větu)
z Božího slova žít.
Setkání s Božím slovem pak ukončíme modlitbou, např.:
Dobrý Otče, ty jsi zdroj lásky, děkuji ti za to, žes mi daroval Ježíše, živé Slovo a pokrm pro
můj duchovní život. Pomoz mi, abych Slovo tvého Syna, které jsem četl a přijal do svého
nitra, uměl uvádět ve skutek a konfrontoval je se svým životem. Amen.

Snímek Pixabay
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K ZAMYŠLENÍ

Jak zkrotit svůj jazyk za 30 dní
Modlete se a sdílejte svoji víru.
Vyjadřujte vděčnost.
Mluvte pravdu.
Omluvte se.
Přiznejte své chyby a slabosti.
Oceňte něčí úspěch.
Poproste o pomoc, nabídněte pomoc.
Podpořte někoho, kdo cítí bolest.
Sdělujte svá očekávání a potřeby.
Zamezte konﬂiktu mezi lidmi.
Zastaňte se někoho vůči negativní kritice.
Snažte se zabránit klevetám.
Vyjádřete druhému své uznání a podporu.
Nabídněte konstruktivní zpětnou vazbu.
Nevyzrazujte tajemství.
Odporujte zlu.
Přijďte s novým nápadem.
Usmiřte strany konﬂiktu.
Vypravujte smysluplný příběh.
Vyprávějte hezký vtip.
Povzbuďte někoho, aby vytrval.
Vyjádřete starost o druhého.
Řekněte „prosím“ a „děkuji“.
Zazpívejte píseň.
Mluvte o Boží dobrotě.
Radujte se slovy!
(Z knihy Deborah Smith Peguesové)
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