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Vyvrcholením velikonoční doby je pro nás slavnost Seslání Ducha Svatého.

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE
31. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého
			
(Sk 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13; Jan 20,19–23)
PO
1. 6. Památka Panny Marie, Matky církve
ÚT
2. 6. Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků
ST
3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
ČT
4. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
PÁ
5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
			 První pátek v měsíci
SO
6. 6. Nezávazná památka sv. Norberta, biskupa
			 Sobotní památka Panny Marie
NE
7. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
			(Ex 34,4b–6.8–9; 2 Kor 13,11–13; Jan 3,16–18)
ÚT
9. 6. Nezávazná památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve
ČT
11. 6. Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek
SO
13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
NE
14. 6. Jedenáctá neděle v mezidobí
			 (Ex 19,2–6a; Řím 5,6–11; Mt 9,36–10,8)

SLOUŽÍME NEMOCNÝM

Pastorační péče v nemocnici

Pokud jsou vaši příbuzní či známí hospitalizováni v Krajské nemocnici Tomáše
Bati, kontaktujte nemocniční kaplany (e-mail: kaplani.nemocnicezlin@seznam.cz,
tel.: 731 140 734).
Výhradně na nemocniční kaplany se obracejte i tehdy, když si váš příbuzný či známý přeje udělení svátostí nebo když chcete udělení svátosti pomazání nemocných
pro vašeho blízkého, který je v bezvědomí či v jiném stavu, kdy nemůže komunikovat.
Nemocniční kaplani návštěvu kněze zprostředkují. Pacientovi i vám pak nabízejí doprovázení ve formě rozhovoru, přítomnosti u lůžka, modlitby, čtení z Písma svatého,
přinášení Eucharistie.
Nemocné, kteří jsou schopni pohybu, můžete také doprovodit na mši svatou, která je slavena každou sobotu v 15.30 hod. v suterénu budovy 48 (LDN).
Ani v neděli nemusí zůstat vaši blízcí v nemocnici bez Eucharistie, protože každé
nedělní dopoledne donášejí akolyté svaté přijímání pacientům, kteří projeví o přijetí svátosti zájem.
Marta Hošťálková, Karel Mikulášek, Michaela Kadlčíková
nemocniční kaplani v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 14. června 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 8. června 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
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Před více než třemi měsíci jsme zahájili přípravu na letošní Velikonoce a téměř vzápětí vypukla pandemie, která nás
uvěznila do prazvláštní izolace, skoro podle slov evangelia:
„Když se modlíš ty, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou
dveře a modli se ke svému Otci, který je ve skrytosti...“
Společenství církve jsme mohli prožívat jen v rodině nebo
přes „obrazovky“.
Těch několik uplynulých měsíců nám dalo možnost poznat, co v nás je. Jak jsme
na tom s Pánem Bohem ve skutečnosti. Zda Ho potřebujeme nebo milujeme, nebo
na Něj zapomínáme, nebo se Ho snažíme obelstít a třeba jen předstíráme zájem.
Jestli je náš vztah živý, nebo jen formální. Zdali posloucháme Boží slovo a necháváme je v sobě působit, nebo o Slovo vlastně nedbáme.
Možná je zajímavé si uvědomit, co si z „období karantény“ pamatujeme.
A pokud jsme ji prožívali „s Bohem“, zda jsme za něco děkovali. Děkováním za přijaté dobro je totiž možné si připravit a pak i obětovat Bohu vzácné dary.
Za salesiány vám přeji radostné prožití Seslání Ducha Svatého a v následujících
dnech Boží požehnání.
P. Dan Žůrek, SDB

Snímek Pixabay
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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 sbírku na pronásledované křesťany

Při sbírce na pronásledované křesťany se spolu s dary na faře vybralo 91 060 Kč.
Upřímné díky.

Bohoslužby v našem kostele

Od 25. května je možné slavit mše svaté s počtem 300 účastníků. Můžeme se tedy
vrátit ke klasickému rozpisu bohoslužeb bez pořadatelské služby s vydáváním lístků.
Ve všední dny budou bohoslužby v 6.30 a v 18.30 hod. (kromě úterý).
Nedělní bohoslužby budou v 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 a v 18.30 hod.
Stále platí zachovávání nařízení: dezinfekce rukou v předsíni kostela, dvoumetrové
rozestupy (neplatí pro rodinné příslušníky), přijímání na ruku a samozřejmě roušky.

Prosba o pomoc s dezinfekcí lavic

Prosíme ochotné farníky o pomoc s dezinfekcí lavic v kostele po bohoslužbách.
Můžete se zapsat do tabulky v zadní části kostela nebo se připojit ke službě při utírání lavic. Pomůcky jsou uloženy v krabici zadní části kostela pod kůrem.

Obnovení adorací

Od 25. května jsou v kostele obnoveny páteční i nedělní adorace v 17 hod.

Svátost smíření

– Ve všední dny 30 minut před ranní mší svatou na faře, v sále vedle kanceláře.
– Večer (kromě úterý) od 17 do 18 hod. v sakristii.
– Ve středu od 8 do 10 hod. v sakristii.
Je také možná osobní domluva s knězem na tel.: 577 210 022, 733 742 700.

Prosba o pomoc s úklidem kostela

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

Zapisování intencí na další čtvrtletí

Od pondělí 1. června se budou ve farní kanceláři zapisovat intence na další čtvrtletí
tohoto roku.

Farní příměstský tábor

Příměstský tábor pro děti od 7 do 12 let se uskuteční v termínu od 3. do 7. července.
Přihlašovat děti můžete na webu: farnitaboryzlin.webnode.cz . Bližší informace zodpovíme na e-mailu: farnitaboryzlin@gmail.com
4
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Otevřené brány v našem kostele
Možnost individuální prohlídky kostela a věže zdarma s průvodcem můžete využít
od května až do září v těchto dnech a časech:
Soboty a svátky: 10–12 hod. a 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.

Noc kostelů 2020

V pátek 12. června se uskuteční Noc kostelů. Přijměte pozvání od pořadatelů i nás
kněží, přizvěte své známé a přijďte s námi prožít atmosféru večerního kostela. Program se letos nemůže uskutečnit v rozsahu, na který jsme byli zvyklí, přesto můžeme v kostele prožít čas ztišení s Bohem v modlitbě.
P. Kamil Obr

Noc kostelů 2020 bude jiná

Doba s koronavirem nám spoustu aktivit zastavila, některé posunula, některé
zrušila. Na povrch vyšly kladné i záporné možnosti rodin, mezilidských vztahů, vztahy k seniorům a podobně. Byli jsme odděleni od svátostí a u obrazovek jsme chtěli
dohnat aspoň něco, co nám z nich chybělo. Je tedy za co děkovat. Napadá nás také
spousta proseb a tužeb.
Najděme si čas o tom přemýšlet a přednášet Bohu, co máme na srdci.
K tomu bude výborná příležitost při NOCI KOSTELŮ 2020, která proběhne v pátek 12. června od 19.30 do 23 hod. i v našem kostele sv. Filipa a Jakuba.
Chceme vás i vaše známé a přátele, které pozvete, přivítat a nabídnout vám
neopakovatelnou atmosféru kostela. Příchozím nabídneme Boží slovo rozdělené
podle aktuálních témat. Budete mít možnost své těžkosti, svůj strach, ale i radost
a naději svěřit do Božích rukou formou zapálené svíce před svatostánkem.
My tam budeme. A co vy?		
Pavel Šintál

Klub Pod kánoí opět v provozu

S potěšením vás chceme informovat, že již od této neděle 31. května je znovu
otevřen klub Pod kánoí. Prozatím bude fungovat v omezeném provozu, po dopoledních bohoslužbách v 8.30 a 10 hod.
Všechny osvědčené barmany prosíme, aby si zapsali služby do obvyklého rozpisu, který je k dispozici v klubu. Nové zájemce rádi zaučíme.
Připomínáme, že v klubu i v prostorách fary je nutné dodržovat hygienická opatření vztahující se k současné situaci, především dezinfekci rukou.
Chceme touto cestou poděkovat za péči o provoz klubu Štěpánu Chvatíkovi.
		
Rudolf Bártek a Martin Pikna, noví správci
ŽIVOT FARNOSTÍ   8 • 2020
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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 naší farnosti

Připravujeme se na přijetí svátostí
Rozbíhá se nám opět příprava na biřmování a první svaté přijímání – prosíme o modlitbu. První svátost smíření by děti měly mít v sobotu 27. června v 9.30 hod., svaté
přijímání 27. září v 9.30 hod. Provázejme děti a jejich rodiny modlitbou.
Změna začátku večerních bohoslužeb
Změnil se nám čas začátku večerních bohoslužeb (v úterý a v pátek) na 18.30 hod.
Změnu jsme po konzultaci s Pastorační radou farnosti zahájili po Velikonocích. Důvody jsou zcela praktické – aby se více lidí dostalo na mši svatou. Salesiánský klub
končí v úterý a v pátek v 18 hod. a ti, kdo v něm slouží jako dobrovolníci a musí
uklidit a udělat hodnocení, nestihnou mši svatou vůbec. Účastníci přichází pozdě.
Možná někteří přijíždí později ze zaměstnání, rodiče jsou doma s dětmi příliš krátce
po příchodu ze školy nebo z kroužků. Čas samozřejmě ukáže, jestli tato změna přinese nějaký užitek.
Bohoslužby pro děti
Středeční bohoslužby slova pro děti a mše svaté pro školáky by od června měly
opět začít. 1. a 3. středu v měsíci mše svatá v 17.45 hod. a 2. a 4. středu v měsíci bohoslužba slova pro menší v 17 hod. Na děti se těšíme.
Přihlášky do náboženství na školní rok 2020/2021
Přihlášky do náboženství na další školní rok jsou k dispozici v kostele. Vyučování
prvňáčků a druháků by bylo ve čtvrtek v 15 hod. na faře.

Salesiánský klub mládeže
Naše aktivity pokračují
Opět jsme otevřeli v obvyklých časech naše aktivity:
• Klub pro děti a mládež
• Klub pro rodiče s dětmi
• Zájmové kroužky
Je třeba stále dodržovat hygienické předpisy: dezinfekce rukou při vstupu, roušky
na ústech a rozestupy 2 m. Na hřišti se můžeme pohybovat bez roušek.
Letní tábory
Ještě máme několik volných míst na táborech
• od 28. června do 5. července – pro rodiny s dětmi
• od 19. do 29. července – pro kluky od 10 do 14 let
• od 1. do 11. srpna – pro děvčata od 10 do 14 let
Více informací najdete na stránkách: www.sdbzlin.cz/letni-tabory
Nealkopátek
Sportovně zaměřený Nealkopátek bude 29. května od 19 do 23 hod. Srdečně zveme
mládež od 14 let.		
P. Radek Gottwald
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APERUIT ILLIS (4)
4. Návrat izraelského lidu z babylónského zajetí zpět do vlasti se vyznačoval
četbou z Mojžíšova zákona. Bible nám v knize Nehemiáš předkládá popis této chvíle: Lid se shromáždil na náměstí v Jeruzalémě před Vodní branou, aby poslouchal
Zákon. Tento lid byl rozptýlen deportací, ale nyní se „do jednoho“ (Neh 8,1) shromáždil kolem Písma svatého. Při čtení posvátné knihy lid „poslouchal s napětím“
(Neh 8,3) a uvědomoval si, že v těchto slovech nachází smysl prožitých událostí.
Reakcí na hlásané slovo bylo dojetí a pláč. Levité „četli v knize Božího zákona, překládali a vykládali ho, a tak pochopili, co se četlo. Místodržitel Nehemiáš a znalec
Písma a kněz Ezdráš i levité řekli všemu lidu: ‚Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, vašemu Bohu, nebuďte smutní a neplačte.‘ Všechen lid totiž plakal, když slyšeli slova Zákona. (…) Nebuďte zarmoucení, neboť radost z Hospodina je vaše síla“ (Neh 8,8–10).
Tato slova obsahují velké ponaučení. Bible nemůže být vlastnictvím několika
málo lidí nebo souborem knih pro pár vyvolených. Náleží především lidu, který se
shromáždil, aby naslouchal a ve slově našel svůj život. Často se vyskytují tendence
posvátný text monopolizovat a vyhrazovat ho pro vyvolené skupiny. Tak tomu nemůže být. Bible je knihou Božího lidu, který naslouchá jejím slovům a z rozptýlení
a rozdělení přichází k jednotě. Boží slovo věřící sjednocuje a vytváří z nich jeden lid.
Prorocká symbolika: Nehemiáš byl mužem modlitby a za svůj lid se modlil s velkou horlivostí (Neh 1). Jeho vroucí přímluvy za Boží lid jsou předzvěstí našeho velkého Přímluvce, Ježíše Krista, kterého vidíme v Janovi 17, jak se vroucně modlí za Svůj
lid v této velekněžské modlitbě. Jak Nehemiáš, tak Ježíš měli vroucí lásku k Božímu
lidu a vylévali ji v modlitbách Bohu před Jeho trůnem.
Modlitba je spočinutí ve slově Božím
Defensor Grammaticus, Kniha jisker
Isidor řekl: „Kdo chce být stále ve spojení s Bohem, musí se často modlit a často číst. Protože modlením sami promlouváme s Bohem, když však čteme,
Bůh promlouvá s námi.“
„Všechen pokrok pochází z četby a rozjímání.
Vždyť co neznáme, naučíme se četbou, co jsme se již
naučili, to uchováme rozjímáním.“
Augustin řekl: „Živ svou duši čtením Písma svatého, neboť ti uchystá duchovní
hostinu.“
Jeroným řekl: „Kdo se usilovně věnuje četbě Písma, musí se nejprve namáhat,
ale později se raduje, až začne z hořkých semen Písma sklízet sladké ovoce.“
„Učme se tedy na zemi usilovně těmto věcem, jejichž poznání si uchováme
i v nebi.“
ŽIVOT FARNOSTÍ   8 • 2020
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OREL – JEDNOTA ZLÍN

Prázdninové výlety s Orlem

Orel jednota Zlín zve první dny prázdnin děti na výlet.
1. července Moravský kras – Punkevní jeskyně, Macocha
2. července Štramberk – hrad Štramberk, Jeskyně šipka, botanická zahrada,
Minizoo – Aqua Terra
3. července Brno VIDA – zábavný vědecký park
Před každým výletem je sraz dětí v 7.45 hod. v budově orlovny na Štefánikově ulici
ve Zlíně. Návrat z výletu je vždy v 16.30 hod. k Městskému divadlu ve Zlíně.
Cena za výlet je 350 Kč. V ceně je zahrnuto cestovné, vstupné, svačinový balíček
s jídlem na celý den a pitný režim. Více informací na tel.: 733 604 812 a na e-mailu:
orel.zlin@seznam.cz. Výlety jsou omezeny počtem 15 dětí. Přihlášky do 15. června.

Nabídka příměstských táborů

6. – 10. července – Tábor se všeobecným zaměřením pro děti od 5 do 12 let (sportovní a kulturní aktivity, výlety, hry, soutěže, tvoření)
13. – 17. července – Tábor s aerobikem
20. – 24. července – Tábor se všeobecným zaměřením pro děti od 5 do 12 let (sportovní a kulturní aktivity, výlety, hry, soutěže, tvoření)
3. – 7. srpna – Tábor s turistikou (výlety do přírody, dovednosti v přírodě, poznávání
okolí a Valašska)
10. – 14. srpna – Tábor na kole pro děti od 7 do 10 let (dítě musí být schopno ujet
min. 25 km denně)
10. – 14. srpna – Tábor na kole pro děti od 11 do 13 let (dítě musí být schopno ujet
min. 35 km na kole denně)
17. – 21. srpna – Tábor se všeobecným zaměřením pro děti od 5 do 12 let (sportovní
a kulturní aktivity, výlety, hry, soutěže, tvoření)
24. – 28. srpna – Tábor se všeobecným zaměřením pro děti od 5 do 12 let (sportovní
a kulturní aktivity, výlety, hry, soutěže, tvoření)
Zahájení táborového dne bude vždy v 8.00 hod. a ukončení v 16.00 hod. v budově
orlovny na Štefánikově ulici. Děti mohou přicházet od 7.30 hod., vyzvedávání dětí
do 16.30 hod.
Cena za jeden tábor je pro děti s trvalým bydlištěm ve Zlíně 1 400 Kč (dotace Statutárního města Zlín je 100 Kč na dítě) a 1 500 Kč pro děti s trvalým bydlištěm mimo
Zlín. V ceně je zahrnut pitný režim a jídlo po celý den (oběd, 2x svačina), cestovné,
vstupné, náklady na materiál atd.
Přihlášky na tábory je možné stáhnout na našich stránkách orelzlin.webnode.cz
nebo je možné si je vyzvednout na stojanu před budovou orlovny na Štefánikově
ulici ve Zlíně, případně si o ně napište na e-mail: orel.zlin@seznam.cz
Více informací vám poskytneme na tel.: 733 604 812.
Příměstské tábory jsou omezeny počtem 20 dětí. Děti je možné na tábory přihlašovat do 15. června.		
Marcela Sousedíková
8
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Všichni pracovníci prošli testováním

Vyšetření na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19 prostřednictvím Rapid testu: negativní.
Přesně to si vyslechli v uplynulých dnech všichni testovaní stálí zaměstnanci
Charity Zlín, v souvislosti s vydaným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Jedeme dál

Nouzový stav skončil, ale o COVID-19 ještě všechno nevíme. Co ale víme, je fakt, že jsou profese, kde
není dobré jakkoliv omezovat činnosti. Mezi ně patří
i sociální a zdravotní služby. Proto nepřestáváme poskytovat služby a pokračujeme v pomoci těm, kteří
ji potřebují. Jsme tady pro ně i pro vás. Charita Zlín
je podanou rukou v nesnázích. Zkrátka – jedeme dál.
Děkujeme za projevenou přízeň, děkujeme za důvěru a za modlitby.
Pavla Romaňáková

Život v době pandemie

Azylové ubytování ve zlínském Charitním domově pro matky s dětmi v tísni pomáhá osobám v nepříznivé sociální situaci. Zajišťuje ubytování, poskytuje podmínky
pro přípravu stravy a pomáhá při uplatňování oprávněných zájmů ve spolupráci s uživatelem a jeho individuálním plánem. Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.
Co vše se zde v koronavirovém čase dělo? Děti byly velmi aktivní, zvláště mladší chlapci byli vynalézaví v tom, jak si zkrátit dlouhou chvíli a zažít dobrodružství. Zkoumali
okolí, až je maminky téměř nemohly najít. A škola? Tak školní povinnosti by děti nejraději zrušily. Radovaly se z toho, že nemusejí dbát na režim školy, a vnímaly tento čas
jako dlouhé prázdniny. Naopak maminky se už těší, až děti půjdou do školy.
U dospělých je to jiné. Když kvůli omezenému vycházení (hlavně v začátcích)
nemohli vykonávat svoji práci a měli zakázány návštěvy v azylovém domě, občas
se mezi klienty objevila ponorková nemoc. Nakonec vše zvládli dobře. Všichni se
ovšem těšíme na návrat k normálnímu stavu. Jen děti se radují, že snad zažijí „dva
roky prázdnin“. Musím ocenit naše klienty, a to i děti, za poctivé nošení roušek,
dodržování vzdálenosti, pravidelnou dezinfekci všech prostor, včetně svých rukou
po návratu z pochůzek.
Finanční podpora sociální služby: Zlínský kraj z programu zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje a programu Priority Zlínského kraje, obé
pro rok 2020, statutární město Zlín a dárci.
Eva Danielová
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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

Poděkování skautům a skautkám
Jménem farnosti sv. Filipa a Jakuba děkuji touto cestou všem skautům
a skautkám, kteří během karantény pomáhali svým bližním. Jednalo se především
o koordinování pomoci v čase, kdy byl nedostatečný počet roušek. Děkuji také za
pomoc s jejich distribucí. Ať vám Bůh odplatí vaše nasazení.
P. Kamil Obr

Přecházíme od pozastavené činnosti k činnosti omezené
K 25. květnu změnila vláda a ministerstva různá protiepidemická pravidla, která
nám umožňují provozovat za omezených podmínek skautskou činnost. Je na možnostech jednotlivých oddílů, jakým způsobem činnost obnoví. Proto sledujte aktuální informace na našich webových stránkách i na stránkách jednotlivých oddílů.

Letošní letní tábory v Lidečku-Račném budou
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 15. května 2020 stanovisko k pořádání letošních letních táborů. Letní tábory se tedy uskuteční v plánovaném rozsahu, ale
s některými omezeními. Připravujeme konkrétní informace a přihlášky. Vše bude
koncem května k dispozici v tištěném Zpravodaji, který bude také k dispozici na
našich webových stránkách (www.zlin6.cz/tabory).
Jelikož se ještě nekonají pravidelné družinové schůzky a všem dětem nemůže
být včas předán Zpravodaj s přihláškami na tábory, můžete si tyto výtisky vyzvednout v prodejně Veni (otevřeno v pracovní dny od 9.30 do 18 hod.). Leoš Hrdlička
BUDE VÁS ZAJÍMAT

Být sama sebou
Prázdniny se blíží velice rychle a v brněnském Centru naděje a pomoci (CENAP)
se pro dospívající dívky opět připravuje oblíbený týdenní kurz Být sama sebou, který
se bude konat v termínu od 27. do 31. července. Pokud máte doma dospívající slečnu a rádi byste jí pomohli, aby si udržela sebeúctu, a přitom dokázala i v náročném
období dospívání žít v souladu s Desaterem, pak je to kurz právě pro ni.
Kurz je zaměřen na získání zdravého sebevědomí dospívajících a uvědomění si
svojí jedinečnosti, přičemž etické hodnoty jsou předkládány v souladu s morálním učením katolické církve. Přihlášky a informace jsou na www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1
Těšíme se na mladé slečny, které na sobě chtějí pracovat.
Ludmila Lázničková
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Držme si svou osobní svobodu a svou pravdu

Dne 18. května 2020 by se sv. Jan Pavel II., papež, vlastním jménem Karol Wojtyla, dožil 100 let. Když na něj byl 13. května 1981 na Svatopetrském náměstí spáchán atentát, útok přežil. Po několika střelách papež silně krvácel, ale jeho první
slova směřovala ke střelci: „Ubohý, nešťastný mladík, odpouštím mu.“
Kdo dokáže takto milovat své nepřátele?
Z historie víme, že Ježíš Kristus na kříži těsně před smrtí zvolal: „Otče, odpusť
jim, neboť nevědí, co činí!“
Také mladík sv. Štěpán během
kamenování zvolal: „Pane, nepokládej jim to za hřích!“ Podobně můžeme vidět i sv. Jana
Pavla II.
K tomuto papeži má český národ velice blízko. Jeho
rodiště, městečko Wadowice
v Polsku, není příliš vzdáleno
od našich hranic. Také on sám
jako papež třikrát navštívil
naši vlast.
V Polsku si nedožité sté narozeniny sv. Jana Pavla II. připomínají po celý rok.
V krátkosti si připomeňme některá fakta.
Na kněze byl vysvěcen 1. listopadu 1946 kardinálem Sapiehou v Krakově. Pak
studoval dva roky v Římě, v roce 1948 obdržel první doktorát a působil v Polsku jako
kněz. V lednu 1954 se stal docentem na lublinské univerzitě, o dva roky později se
stal vedoucím katedry etiky na lublinské univerzitě.
• 4. července 1958 je jmenován krakovským pomocným biskupem
• 30. prosince 1963 je jmenován krakovským arcibiskupem
• 28. června 1967 papež Pavel VI. jmenuje Karola Wojtylu kardinálem
• 16. října 1978 je zvolen papežem, vybral si jméno Jan Pavel II.
George Weigel v životopise papeže Jana Pavla II. – Svědek naděje – uvádí, že se
jednalo o velmi pracovitého, talentovaného a nadaného člověka, který se nebál ničeho. Byla to především jeho obětavá práce, kdy se s nadšením pouštěl do každého
problému, co ho hnalo vpřed. Když mu docházely lidské síly, dokázal statečně dokončit svou službu Bohu až do dne 2. dubna 2005, kdy vyhasnul jeho život a skončil
i jeho pontifikát
George Weigel píše: „Dnes naše svoboda odhaluje sílu našeho ducha. Svatý
otec Jan Pavel II. věděl, že v důsledku hříchu člověk uvázl v prachu země – v tom
spočívá jeho svatost a velikost.“		
František Žůrek
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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

Po delší přestávce se s vámi rádi setkáme při dalším promítání v rámci Filmového apoštolátu. V úterý 2. června je pro vás ve velkém sále klášterní budovy Regina
připraven snímek Černobílý svět (2011). Toto drama bylo natočeno ve spolupráci
USA, Indie a Spojených arabských emirátů. Režisér Tate Taylor, kterého můžete
znát i jako herce (např. film Do morku kostí), zpracoval knižní předlohu Kathryn
Stockettové. Příběh, který je zasazen do doby segregace ve Spojených státech,
vypráví o sesterském poutu mezi novinářkou Eugenií a černošskými služebnými Aibileen a Minny. Eugenie má za úkol tajně vypracovat novinářský projekt na téma
vztahů mezi „bílými“ pány a jejich „černým“ služebnictvem. Tento úkol ovšem není
jednoduchý a vyplývají z něj těžkosti, které se tyto tři ženy snaží překonávat. Občas
je totiž potřeba vybočit za zaběhnutých kolejí a ukázat celému městu, že doba se
mění. Film uvedeme v českém znění.
Těšíme se na vás tedy v úterý 2. června v 18.30 hod.
Zlatka Pelikánová
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