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V neděli 14. června v 15.30 hod. se uskuteční poutní pobožnost u sochy
sv. Antonína, která je od roku 2015 u kaple Panny Marie nad Příluky.
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Jedenáctá neděle v mezidobí
(Ex 19,2–6a; Řím 5,6–11; Mt 9,36–10,8)
Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Dvanáctá neděle v mezidobí
(Jer 20,10–13; Řím 5,12–15; Mt 10,26–33)
Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, biskupa
Nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora,
mučedníků
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa
a učitele Církve
Sobotní památka Panny Marie
Třináctá neděle v mezidobí
(2 Král 4,8–11.14–16a; Řím 6,3–4.8–11; Mt 10,37–42)

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.
Nemocniční kaplani v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 28. června 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 22. 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
Boh chce nielen tvoju myseľ, ale aj srdce!
Drahí bratia a sestry! Mesiac jún môžeme tiež v reči cirkvi nazvať mesiacom Kristologických slávností. Je mesiacom,
v ktorom sa môžeme vydať na osobnejšiu cestu, ktorá vedie
k „jadru“ našej viery. Len pred niekoľkými dňami sme si pripomínali slávnosť Božieho Tela a Krvi, toho, ktorý má „ambíciu“
skrátiť vzdialenosť medzi bohostánkom a naším reálnym životom, a 19. júna slávime slávnosť jeho Najsvätejšieho Srdca.
Prebodnuté Kristovo srdce je pre nás pozvaním ísť k podstate viery. Azda niet modlitebnej knižky, v ktorej by nebol obrázok, ktorý práve znázorňuje toto tajomstvo,
povedané viac otvorene, ktoré nás zahanbuje svojím aktom lásky. Pápež František
však na tomto príklade zároveň varuje, že „tajomstvo Kristovho srdca nemôže byť
v našej viere len akýmsi „svätým obrázkom“ na uctievanie. Prebodnuté Kristovo
srdce je „srdce zjavenia, srdce našej viery, lebo on sa stal maličkým, zvolil si túto
cestu“. Je to cesta pokory a poníženia sa „až na smrť“ na kríži. Je to „krok k maličkosti, aby sa mohla zjaviť Božia sláva“. Je to teda srdce, ktoré urobilo to najťažšie
a zároveň najväčšie rozhodnutie: obetovať sa z lásky za človeka. Toto rozhodnutie
robí vždy nanovo v každom človeku a tak aj v mojich osobných dejinách, vtedy,
keď preciťujem vo sviatosti pokánia bolesť a „hlúposť“ hriechu, ale tiež zažívam
radosť z odpustenia. Azda niet hlbšieho miesta, kde by som sa viac a osobnejšie
mohol stretnúť s Bohom, ako práve vo sviatosti jeho lásky a milosrdenstva. A tam,
v tom hlbokom prameni jeho milosrdného srdca, sa zároveň rodí moja viera. Ak sa
pre mňa svätá spoveď a následne eucharistia stavajú skôr rutinnou záležitosťou
a nezažívam osobné pohnutie a zmenu života k lepšiemu, musím si položiť dôležitú
otázku: Aká je moja viera?! Snaha o dobrý, cnostný kresťanský život bez osobného
prežívania Božej blízkosti, bez poplakania si, možno práve pred obrazom prebodnutého Božského Srdca, je zrejme tou najdlhšou cestou viery. A kto vie, či aj správnou! Bratia a sestry, nebojme sa nanovo vydať na tuto novú, dobrodružnú cestu
viery, nebojme sa zasiahnuť okrem našej mysle aj naše srdce. Veď práve v ňom sa
rodia tie najkrajšie rozhodnutia nášho života. K tejto odvahe Vám zo srdca žehnám.
P. Miroslav Obšivan, CM
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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 organizaci Noci kostelů

Děkuji všem, kteří se zapojili do organizace letošní Noci kostelů. Děkuji také vám
všem, kteří jste oslovili a pozvali své blízké nebo přátele.

Bohoslužby a adorace v našem kostele

Od konce května slavíme již bohoslužby v našem kostele v obvyklých časech.
Ve všední dny: 6.30, 18.30 hod. (kromě úterý).
Neděle: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 a 18.30 hod.
Stále platí zachovávání hygienických opatření: dezinfekce rukou v předsíni kostela,
pokud možno rozestup 2 m (neplatí pro rodinné příslušníky), přijímání na ruku a samozřejmě roušky. Od konce května jsou také obnoveny páteční a nedělní adorace
v obvyklém čase 17 hod.

Prosba o pomoc s dezinfekcí lavic

Prosíme ochotné farníky o pomoc s dezinfekcí lavic v kostele po bohoslužbách.
Pomůcky jsou uloženy v zadní části kostela pod kůrem v krabici.

Svátost smíření

• ve všední dny na faře v sále vedle kanceláře 30 min. před ranní mší svatou
• večer (kromě úterý) od 17 do 18 hod. v sakristii
• ve středu od 8 do 10 hod. v sakristii
• v neděli ve farní kanceláři 30 min. před mší svatou
Stále také platí možnost osobní domluvy na tel.: 577 210 022, 733 742 700.

Personální změny ve farnosti

Po dlouholeté katechetické a pastorační službě v naší farnosti mění své místo
pracovního působení paní Marie Domanská. Za její službu jí poděkujeme v neděli
21. června při mši svaté v 8.30 hod.

Výběrové řízení do farní kanceláře

Do farní kanceláře hledáme na zkrácený úvazek administrativní pracovnici nebo
pracovníka. Nástup od 1. září nebo dohodou. Bližší informace naleznete na nástěnce v kostele nebo na webových stránkách farnosti.

Přihlášky do náboženství pro školní rok 2020/2021

Rodiče budoucích prvňáčků a rodiče dětí, které u nás ve farnosti náboženství ještě
nenavštěvovaly, prosíme, aby vyplnili přihlášku, která je ke stažení na webu nebo si
ji také lze vyzvednout v sakristii v kostele či na faře. Vyplněné přihlášky odevzdejte
prosím do 30. června na faře.
Děti, které dosud navštěvovaly hodiny náboženství, nemusí přihlášku znovu vyplňovat. Automaticky počítáme s jejich docházkou do vyučování. V případě, že se
rodiče rozhodnou ukončit docházku dětí do náboženství, je třeba, aby své dítě odhlásili osobně.
4
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Přihlášky k biřmování

V novém školním roce začne v naší farnosti také příprava na biřmování. Zájemci
starší šestnácti let se již mohou přihlašovat na webu farnosti, v sakristii a ve farní
kanceláři.

Setkání pastorační rady

Ve čtvrtek 25. června se uskuteční na faře setkání pastorační rady. Začátek je v obvyklém čase v 19.30 hod.

Pozvánka na benefiční koncert Pavla Šporcla

V sobotu 27. června ve 20 hod. se v našem kostele uskuteční benefiční koncert známého houslisty Pavla Šporcla na podporu PAHOPu, zdravotního ústavu paliativní
a hospicové péče. Cena vstupenky je 350 Kč. Bližší informace k programu a k prodeji vstupenek naleznete na plakátku v kostele.

První svaté přijímání

Děti v naší farnosti přistoupí k prvnímu svatému přijímání v neděli 4. října při mši
svaté v 10 hod.		
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

Pouť ke svatému Antonínovi

Dnes (14. června) v 15.30 hod. zveme na bohoslužbu slova a pobožnost nad obec
Příluky, kde stojí kaplička Panny Marie. Zde byla před několika lety umístěna nová
socha sv. Antonína Paduánského.

Rok Božího slova

Ručně jsme opsali Markovo evangelium a svázanou knihu symbolicky přinesli
(o slavnosti Seslání Ducha Svatého) v obětním průvodu k oltáři. Děkujeme dobrovolníkům, kteří celé opisování a „vydání“ organizovali. Nyní chceme pokračovat
v objevování Božího slova, v osvojování si dovednosti „číst, abych slyšel“.

Výstava svatebních fotografií

Fotografie manželů, které byly vystaveny v Malé galerii od ledna do března 2020
a následně uloženy po dobu koronaviru, si nyní mohou majitelé vyzvednout i s malým dárkem v sakristii. Děkujeme za trpělivost a přejeme manželům Boží přízeň.

První svaté přijímání

Důležité oznámení: první svátost smíření dětí bude v sobotu 27. června v 16.30 hod.

Modlitební triduum Modliteb matek

Bude probíhat během posledního červnového víkendu v obvyklých časech. V pátek
před večerní mší svatou, v sobotu po ranní mši svaté a v neděli odpoledne. Srdečně
zveme všechny, kdo se chtějí modlit za svoje děti.
P. Dan Žůrek, SDB
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PASTÝŘSKÝ LIST OTCE ARCIBISKUPA
Drazí bratři a sestry,
s radostí dnes děkujeme Bohu za možnost se po dlouhé době izolace znovu
sejít ve společenství ke slavení liturgie. Slavíme veliké tajemství naší víry, slavíme
Nejsvětější Trojici. V Ježíši Kristu nám Bůh dal poznat, že on, který je láska, žije ve
společenství, ve společenství lásky. Kde je láska, tam musí být milující i milovaný.
Kde je dokonalá láska, je dokonalé darování se i přijetí. Můžeme říci, že Otec je ten,
který se cele daruje Synovi. Syn je prázdný od sebe a je plně pro Otce, kterého bezvýhradně přijímá. Jejich vztah, láska mezi nimi, je Duch Svatý. Toto tajemství víry je
nejen charakteristickým znakem křesťanské víry, ale i křesťanského života.
Před týdnem jsme oslavili Seslání Ducha Svatého. Prvotní církev začala žít, když
přijala Ducha Svatého, když on začal v učednících působit – milovat. Církev – tajemné tělo Kristovo – to je Kristus sám přítomný ve světě. Když se věřící shromažďují
v Ježíšově jménu, je církev vidět a Bůh se tak zjevuje světu. Lidé kolem nás mají
možnost vidět ve shromáždění věřících znamení Kristovy přítomnosti, ba pokud přijdou mezi nás, mají možnost setkat se s Kristem uprostřed nás. Omezení minulých
týdnů nás kvůli koronaviru zahnalo do izolace. Děkuji všem, kteří zprostředkovali
spojení věřících k modlitbě a mši svaté aspoň prostřednictvím moderních technologií, i těm, kteří konali pobožnosti v rodinách. Nyní však, když je to možné, je třeba se
vrátit do kostelů. Jak řekl papež František, to byla církev, která se ocitla ve složité situaci, kterou Pán dopouští, ale ideálem církve je svátostné společenství lidí, a to stálé.
Kéž nás Pán naučí důvěrnosti, niternému přátelství s ním, avšak v církvi, se svátostmi
a spolu se svatým lidem Božím.
Omezení počtu účastníků na bohoslužbách končí. Ukažme, prosím, že naše touha po účasti na mši svaté byla pravdivá, a využijme každé příležitosti „být u toho“,
když se církev schází ke slavení svaté liturgie i ve všední dny. Nepřestaňme však
se společnou modlitbou v rodinách. Nyní je před námi úkol přivést i ty, které ještě
ovládá strach nebo pohodlí, zpět do společenství k hlubšímu prožívání mše svaté
v kostele. Děkuji všem, kteří se v tom budou osobně angažovat trpělivým zvaním
a vytvářením živých společenství víry, kde bude možné zakoušet radostnou přítomnost Ježíše uprostřed nás. Děkuji každému z vás, že se zapojíte.
Upřímně děkuji všem, kteří v době uplynulé zkoušky nechali v sobě milovat
Ducha Svatého a zapojili se do služby lásky nemocným a ohroženým jak zdravotní
a ošetřovatelskou péčí, tak zajišťováním nákupů a dalších služeb či zapojením se
do mnohých programů, které pomáhaly překonat samotu opuštěných, či nabídli
pomoc rodinám s dětmi, třeba s jejich výukou. Nezapomeňme na to, co jsme se
v době zkoušky naučili, a pokračujme v aktivním budování dobrých vztahů a ve službě lásky.
Kéž Duch Svatý, který dal život církvi, když naplnil srdce věřících a začal v nich
milovat, nyní podobným způsobem obnoví církev v našich farnostech i v našich
rodinách, aby byly věrnými obrazy společenství dokonalé lásky Nejsvětější Trojice.
6
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Děkuji všem, kteří nechávají Ducha Svatého v sobě milovat konkrétními dobrými
skutky tolik potřebným odpouštěním, kteří se z lásky darují druhým a z lásky přijímají druhé takové, jací jsou. Děkuji všem, kteří tak osobně přispějí k obnově svých
rodin i svých farností.
K tomu všem ze srdce žehná 		
arcibiskup Jan

Veliký Bože náš

Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi,
Pane, shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se všemi svými tvory. Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci, vypravují o slávě tvého království, o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný jsi ve všech svých slibech a staráš se o vše,
co jsi stvořil, jsi blízko těm, kdo tě vzývají, a podpíráš ty, kdo klesají, nabízíš svou
pomocnou ruku a slyšíš ty, kdo k tobě volají.
Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a vychovával, ukázal ses jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, s Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu a dal lidu zákon, jehož dodržování vede k šťastnému životu na zemi. Lid se opakovaně rozhodl pro tebe, zavázal
se k věrnosti a i přes četné zrady, které jsi milosrdně uzdravil, uměl číst tvá znamení,
rozuměl jim a nechal se vést. Tys naň nezanevřel a věrně jej provázel jako dobrý Otec.
I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako hlasatele radostné zvěsti o vítězství tvé lásky nad hříchem a smrtí v tvém Synu Ježíši Kristu, který se stal jedním
z nás, nabídl nám účast v tvém království, které v nás roste, když necháme vtělovat tvé slovo do našich skutků a dovolíme tvé lásce, aby proměňovala naše vztahy.
Pomoz nám obnovit kulturu našeho národa i celé Evropy, abychom naději evangelia
předali dalším generacím.
Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu změny. Izolace ukázala, jak
potřebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským právem, že
se smrtí musíme počítat a být na ni připraveni, že přítomnost kněze při umírání
nemusí být jistá, že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti a svobodně
se rozhodnout pro dobrovolnou skromnost, která se umí dělit s druhými a raduje
se z jejich štěstí.
Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost a zrát k zodpovědné dospělosti i k umění přiznat chudobu, která potřebuje druhou polovinu světa, a pro ni se
z lásky dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti, aby na vzájemném darování
a přijetí muže a ženy vznikaly rodiny šťastné z toho, že mohou žít pro děti. Pak nám
nebudou chybět pracovníci ani vyzrálé osobnosti a omládlý národ zas prozáří nová
naděje.
Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele. Proto teď chceme častěji
přicházet a děkovat tobě i za ty, které jsi posiloval v náročné službě nemocným.
Zbav nás strachu a posilni naši naději, která roste, když se těšíme na společenství
s tebou v nebi. Pomoz nám žít své přátelství s tebou tak opravdově, abys byl uprostřed nás a přitahoval naše současníky do živého společenství tvých šťastných
přátel. Amen.
Jan Graubner
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APERUIT ILLIS (5)
5. Naslouchání vede k vytvoření sjednoceného lidu, vůči němuž mají pastýři především velkou zodpovědnost: vysvětlovat Písmo a umožňovat všem jeho chápání.
Písmo je knihou lidu. Ti, kdo jsou povoláni k vysluhování slova, mají proto odpovídat
na požadavek zpřístupnit Boží slovo celému společenství.
Zejména promluva má velice specifickou úlohu, protože má téměř „svátostnou povahu“ (ap. exhortace Evangelii gaudium, 142. Nakladatelství Paulínky, 2014).
Aby kněz srozumitelným a přiměřeným jazykem umožnil posluchačům proniknout
do hloubky Božího slova, může poukázat na „krásu obrazů, které Pán užíval, aby
podnítil ke konání dobra“ (tamtéž). Tuto pastorační šanci nesmíme promarnit!
Pro naše mnohé věřící je to totiž jedinečná příležitost, jak zachytit krásu Božího
slova a aplikovat ho v každodenním životě. Je proto zapotřebí věnovat přípravě
homilie dostatek času. Při výkladu Písma svatého nelze improvizovat. Od nás, kazatelů, se požaduje, abychom odbíháním od tématu nebo dokazováním, že toho hodně víme, kázání neprodlužovali víc, než je třeba. Když se zastavíme, abychom nad
textem Písma rozjímali a modlili se, pak jsme schopni promlouvat srdcem a k srdci
posluchačů. Vystihneme podstatu, kterou lidé zachytí, a může tak v nich přinést plody. Ať nás nikdy neomrzí věnovat čas Písmu svatému a modlitbě nad ním, aby bylo
přijato „ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží – vždyť jím skutečně je“ (1 Sol 2,13).
Služba katechetů má pomáhat růst ve víře. Bylo by proto dobře, aby i oni studiem a osvojením Písma odpovídali na naléhavou potřebu své vlastní obnovy.
To jim umožní vést skutečný dialog s Božím slovem a s těmi, kdo jim naslouchají.

Se slovem Božím k nazírání Boha

Ambrož, Výklad na Lukášovo evangelium
Pán řekl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí.
Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“
(Lk 10,41–42)
Usilujme tedy i my, abychom měli, oč nás nikdo nemůže připravit. Soustřeďme
se nikoliv na pomíjivé záležitosti, ale na pilné naslouchání slovu z nebe, protože
i jeho setba jde nazmar, pokud padne během osévání vedle cesty (srov. Lk 8,5).
Nenech se starostmi své služby odvést od slova Božího ani neodsuzuj a nepovažuj
za líné ty, které uvidíš usilovat o moudrost.
Martě nikdo nevyčítá její dobrou službu, ale je nad ni kladena Marie, protože
si lépe vybrala. Ježíš totiž oplývá mnohým bohatstvím a hojně rozdává. A proto ta
moudřejší z nich pochopila, co je důležitější, a to si také vybrala.
Poté ani apoštolové nepovažovali za nejlepší opustit slovo Boží a obsluhovat
u stolu (srov. Sk 6,2). Nicméně obojí je službou moudrosti, neboť i Štěpán, který byl
plný moudrosti, byl zvolen služebníkem Páně (srov. Sk 6,5). A tak kdo slouží, musí
poslouchat toho, kdo učí. Ten pak má povzbuzovat sloužícího a vzbuzovat v něm
nadšení.
8
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Vždyť existuje jen jedno tělo církve, i když s rozličnými údy; jeden potřebuje druhého. Oko nemůže říci ruce „nepotřebuji tvoji pomoc“, nebo zase hlava nohám ani
ucho nemůže říci, že nepatří k tělu (srov. 1Kor 12,12.21). Přestože jedny patří k hlavním částem, tak jsou i ostatní pro tělo nezbytné. Moudrost sídlí v hlavě, jednání
patří k rukám. Moudrý je pak ten, jehož duch spočívá v Kristu.
AMBROŽ, Expositio Evangelii secundum Lucam, 7,85–86, in PL 15,1720b–1721a.
VZPOMÍNKA

K mozaikám v kostele sv. Filipa a Jakuba

Koho před více než 41 lety zlákalo do kostela zvláštní ťukání, uviděl menšího
vousatého muže jiskrných očí, jak stojí na žebříku a do stěny umísťuje jeden kamínek za druhým. Byl to přechodný člen naší farní rodiny, mozaikář Antonín Klouda.
Od jeho smrti uplynulo letos 10 let.
Jeho denní rozvrh byl prostý: každého rána v 6 hodin se spolu s našimi kněžími
modlil breviář, pak byl přítomen mši svaté a po snídani s krátkými přestávkami až
do večera pracoval na mozaikách. Přestávky však nevyplňoval jen jídlem a odpočinkem; my, kdo jsme jej znali více, jsme poznali jeho neobyčejnou vzdělanost, s níž
vyprávěl stejně dobře o svatém Augustinovi jako o svatém Františkovi či o Thomasi
Morovi, jehož Utopii tehdy četl. O sobě nemluvil vůbec, věděli jsme pouze to, že je
členem sekulárního řádu svatého Františka. V té době člověk ani nechtěl vědět víc;
čím víc jste věděli, tím víc jste mohli ohrozit.
Nelze však zapomenout ducha, který na tehdejší faře vládl: žili tam spolu v harmonii dva řeholníci, salesián a dominikán, k nim přibyl františkán a společným životem jako by se snažili dosáhnout ideálu podle svých vlastních řeholních rodin.
Antonín Klouda se narodil 26. června 1929 v Dobré Vodě u Českých Budějovic,
zemřel 3. února 2010 v Praze. Pohřben je v Praze – Břevnově.
Byl knězem skryté církve a v roce 1997 byl inkardinován do církve řecko-katolické. Po ukončení gymnaziálního studia v Českých Budějovicích nastoupil v roce 1947
do kněžského semináře, následujícího roku však byl seminář zrušen, proto začal
studovat ve sklářské škole v Železném Brodě. Ani tu mu z politických důvodů nedovolili dokončit a ze stejných důvodů nebyl přijat ani ke studiu Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Působil v ateliéru Ústředí uměleckých řemesel v Praze,
odkud jezdil pracovat po celé republice.
Zhotovoval mozaikové výzdoby v mnoha kostelích i kaplích, např. mozaiku Panny Marie na Velehradě, křížovou cestu v Žarošicích, tympanony na vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Jeho mozaiky jsou zastoupeny i v zahraničí, ale nejvýznamnější
je mozaika Panny Marie, Ochránkyně Čech a Moravy v chrámu Zvěstování Panny
Marie v Nazaretu. Byl spoluautorem učebnice Mozaikářství vydané v roce 1988.
Důkladnější přehled jak o autorovi, tak i o jednotlivých mozaikách se připravuje
pro nástěnku a pro některá následující čísla Života farností.
Anna Švehláková
ŽIVOT FARNOSTÍ   9 • 2020

92

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

Po dvaasedmdesáti dnech zase spolu

Nouzový stav kvůli koronaviru skončil v naší zemi v půli května. U mnohých profesí nebylo možné skončit ze dne na den a v nastavených opatřeních bylo nutné
dál pokračovat. Třeba i v terénní pečovatelské službě, která setrvávala ve dvou týmech až do konce měsíce. První
červen tak byl pro pečovatelky
velkým dnem. Po sedmdesáti
dvou dnech se menší pracovní
skupiny opět sloučily a vrátily se
k „normálu“, co se zázemí týče.
Ale ať už byla situace jakákoliv,
jedno je jisté...
Jsou profese, kde není možné činnosti jakkoliv omezovat.
Mezi ně patří i sociální a zdravotní služby, a tak potvrzujeme,
že: Jedeme dál! Nepřestáváme
poskytovat sociální a zdravotní služby, pokračujeme v pomoci těm, kteří se bez
podpory druhé osoby neobejdou. Stále platí: Jsme tady pro ně, pro vás! Charita Zlín
je rukou, podanou v nesnázích.
I když mnozí žijí pro současnost, někdy je dobré se ohlédnout. Třeba za koronavirovým časem v Charitní pečovatelské službě Zlín. Nouzový stav vyhlásila vláda
v naší zemi 12. března. Lidé, zvláště ti staří a nejvíce zranitelní, začali mít strach.
„V terénu pečujeme o více než dvě stovky osob. Převážně jde o seniory, kteří jsou
často omezeni v pohybu a kteří jsou často během dne sami. A samozřejmě mají
jako kulisu televizi. Není se tedy čemu divit, že u těch citlivějších přišly pochybnosti,
nejistota, velký strach,“ říká Zdeňka Vlčková, vedoucí pečovatelské služby. A to byla
chvíle, kdy terénní pečovatelská služba, která v souvislosti s nastalou situací očekávala velký nárůst žadatelů o službu, zaznamenala po týdnu negativních zpráv opak.
V půli března přicházely první žádosti o zrušení služby. I netradičně. „Jedni uživatelé, starší manželé, položili na zem před vstupní dveře vzkaz pro pečovatelku,
aby nevstupovala. Vůbec je nanapadlo, že by mohli zatelefonovat, situaci s námi
probrat a ujistit se, že jsme vybaveni ochrannými pomůckami a dodržujeme veškerá
hygienická opatření,“ popisuje situaci Zdeňka Vlčková a dodává: „Obdobné to bylo
i u dalšího uživatele, staršího muže, který žije sám. Ten sice dveře pootevřel, ale jen
proto, aby malou škvírku využil ke sdělení, že se bojí.“ A tak se začaly bát zase pečovatelky. Bát o zdraví „svých“ opečovávaných seniorů, kteří najednou měli zůstat
bez pomoci. Nakonec takovýchto případů až tak moc nebylo a přišla i ona vlna no10

ŽIVOT FARNOSTÍ 9 • 2020

vých žadatelů o domácí péči. Zcela bez podpory senioři nezůstali. Díky uzavřeným
firmám se více zapojily rodiny, což je skvělé a tak nějak by to mělo být i v běžném
životě. Dělit péči o blízké mezi rodinu a sociální službu.
Kromě zpráv v médiích dostávali během posledních tří měsíců ze strany státu
a jednotlivých ministerstev poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb konkrétní
doporučení, pokyny a metodiky. A tak i v pečovatelské službě bylo jedno významné preventivní opatření zavedeno. Pracovnice se musejí rozdělit na menší skupiny,
které se nebudou potkávat. Znamenalo to obratem zajistit prostory, přeinstalovat
počítače a přestěhovat část zázemí. „Nejnáročnější byl začátek této doby. Nikdo
nevěděl, jak dlouho to bude trvat a co nás potká. Bylo těžké si zvyknou na to, že každou minutu může přijít někdo z uživatelů, rodinných příslušníků či pracovníků, že
se s Covidem setkali nebo se jím dokonce nakazili a my budeme všechny v karanténě,“ říká k nastalé situaci terénní pečovatelka Bára Bridová Jančíková a dál popisuje:
„Věděly jsme, že druhá skupinka, která zůstala v sídle služby, je na tom
úplně stejně. Měly jsme úzký telefonický kontakt. Nechyběly informace
ani ochranné pomůcky a vše ostatní, co jsme pro práci potřebovaly.“
Nebylo to jistě jednoduché, ale už je
jasné, že pečovatelky tuto „divnou“
dobu dly tak zvaně bez ztráty kytičky.
„Je to dobrá zkušenost. Musely jsme
se naučit jinak přemýšlet u organizace práce i převzít činnosti, které běžně neděláme. Jsme pyšné, že jsme vše zvádly,“
uzavírá Barbora Bridová Jančíková. Ale že se ze všeho nejvíce těšily, až se zase spojí
v jeden tým a vše bude ve starých kolejích, je pravda pravdoucí.
Žádná slova díků na adresu všech pracovnic přímé péče nejsou dostatečná. Díků
za to, jak přistupovaly k celé neznámé situaci, k uživatelům, za to, že je neopouštěla
dobrá nálada a humor. A hlavně za jejich úsměv očima. Poděkování ale musí být
vysloveno i na adresu uživatelů a jejich rodin. Zvláště za milé situace, které pečovatelkám zůstanou navždy v paměti. „Bylo až dojemné, když u dveří služby zazvonila
dcera jedné uživatelky a přinesla nám šité roušky. Další přinesla malá voňavá, vlastnoručně vyráběná mýdélka. „Pro radost,“ řekla mi. To nás opravdu moc potěšilo.
Vážíme si toho, že nám rodiny napsaly či přišly poděkovat, podpořit nás. Situace
nebyla pro nikoho lehká,“ říká Zdeňka Vlčková a pokračuje: „I rodiny si zaslouží poděkování. Za to, jak situaci zvládaly, a za důvěru, kterou do nás vložily. Jen tak jsme
to mohli společně zvládnout. Moc si toho vážíme.“
Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: 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.
Pavla Romaňáková
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Z velkých zkoušek můžeme vyjít lepší

„Až vyjdeme z této pandemie, nebude všechno jiné. Veškeré nynější utrpení přijde ale vniveč, jestliže všichni společně nevybudujeme spravedlivější, rovnoprávnější a křesťanštější společnost. Nejen podle názvu, ale doopravdy – realitu, která nás
podnítí ke křesťanskému chování. Nebudeme-li pracovat na tom, abychom ve světě
ukončili pandemii hladu, pandemii chudoby v zemi či městě, ve kterých žijeme, prožili jsme tento čas nazmar. Z velkých zkoušek lidstva, včetně pandemie, můžeme
vyjít lepší, nebo horší. Nikdy stejní.“ (Papež František)
Mluvila jsem nedávno se svojí spolužačkou a řeč přišla i na silné životní zážitky,
jako byla povodeň, která jejich rodinu před lety postihla. Říkala, že tehdy dostali
s manželem upozornění, že se za dvě hodiny přižene přívalová vlna, která bude
mít až tři metry. Když si teď tuto událost vybavuje, má pocit, že to byla pro jejich
manželství docela zásadní událost. Rychle se museli rozhodnout, co řešit nejdřív,
co zachraňovat a co nechat odplavat... Vypadalo to, že věci přenesené do prvního
patra, by mohly zůstat v pořádku. Bylo jen na nich dvou, jak situaci zvládnou, protože sousedé řešili stejné problémy. „Do té doby jsme měli s komunikací problém,“
říkala s úsměvem Jana a pokračovala: „Ale najednou jsme byli oba překvapení, jak
nám to spolu jde. Za ty dvě hodiny jsme udělali neuvěřitelné množství práce a ještě
po celou dobu uklidňovali a bavili naše dvě malé děti. Stihli jsme všechno sbalit,
přenést, vybrat věci, které se vejdou do auta a dům dostatečně včas opustit. Škody
byly velké, ale všechno jsme zase dali do pořádku a s manželem máme od povodně
daleko lepší vztah. Oběma nám tato událost prospěla, už tak nelpíme na maličkostech, a když jde do tuhého, víme, že se můžeme jeden na druhého spolehnout.
Do té doby jsem nikdy nepotřebovala Boha, ale tehdy jsem pochopila, že je s námi
a že nás neopustí.“		
Noela Frolková

Snímek David Dominik/Člověk a Víra
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CREDO – NADAČNÍ FOND
CREDO CZ – nadační fond, třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
internet: www.credonf.cz

Bible nocí i dnem

Při příležitosti závěru Roku Božího slova připravujeme na dny 11. a 12. září ve
spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba projekt čtení Bible nocí i dnem. Program
bude zahájen v kostele páteční večerní mší svatou. Po ní bude následovat celonoční a celodenní čtení Bible, až do sobotní večerní mše. Cílem projektu je Boží slovo číst, lépe mu porozumět a nechat ho na sebe
působit. Na jednotlivé časy čtení je možné se zapsat dopředu. Tímto Vás všechny zveme k aktivní
účasti na projektu. Zvláště čtenáře Božího slova ze
zlínského děkanátu, zástupce organizací a společenství, ale i všechny věřící, kteří chtějí prožít tyto
chvíle společně s námi a setkat se tímto způsobem
skrze Boží slovo s Pánem. Čtení bude po celou dobu přenášeno online pro ty, kteří
se nebudou moci zúčastnit osobně. Během noci a dne přečteme většinu kapitol
z Nového zákona. Na tuto akci sháníme dobrovolníky, kteří by nám pomohli s organizací. Pokud se můžete zapojit, napište na e-mail: svarc@credonadacnifond.cz
nebo se můžete obrátit na členku pastorační rady Michaelu Strakovou. Děkujeme
všem také za modlitbu. Podrobnější informace najdete na našem webu.

Nabídka workshopů pro lektory Božího slova

V sobotu 29. srpna proběhnou v hlavním sále budovy Regina ve Zlíně dva motivačně-vzdělávací workshopy o Božím slově. Program povede MgA. Martina Pavlíková z olomouckého arcibiskupství, která je odbornicí na kulturu mluveného slova. Jeden kurz bude dopolední a jeden odpolední, délka je vždy 2 hodiny. Zveme
k účasti především ty, kteří již čtou Boží slovo nebo tuto touhu mají v srdci. Zároveň
půjde o předpřípravu k projektu Bible nocí i dnem. Kapacita obou workshopů je
omezená, účast je zdarma. Přihlašovat se můžete na našem webu. Vladimír Švarc

Dárcovský program NAVZDORY stále pomáhá

V rámci programu NAVZDORY poskytuje nadační fond Credo finanční pomoc
rodinám a samoživitelkám s dětmi ze Zlínského kraje. O příspěvek si zažádalo již
několik desítek rodin. Díky tomu jsme mohli v poslední době podpořit více jak sto
dětí a pomáhat chceme i nadále. Díky štědrosti zakladatele nadačního fondu Credo
Radomíra Lapčíka je v programu dostatek finančních prostředků k pomoci těm, kteří jsou v nouzi nebo jejichž děti potřebují nákladnou zdravotní léčbu a pomůcky.
Pokud víte o rodině, která se nachází ve složité finanční situaci, ať se na nás neváhá
obrátit. Žádosti vyřizujeme během několika dní. Více informací a podmínky programu NAVZDORY najdete na www.navzdory.credonf.cz
Michaela Straková
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Tip na výlet: nejmladší slovenské poutní místo na vrchu Butkov
Nejmladší slovenské poutní místo – skalní sanktuárium Butkov na okraji vápencového lomu u obce Ladce ve Strážovských vrších – existuje teprve sedm let. Stále
se buduje. Pro milovníky poutí z Moravy je zatím poměrně neznámé. A přitom je
vzdáleno od Zlína jen asi 80 kilometrů jízdy autem a přibližně půl druhého kilometru
pěší chůze s převýšením 160 metrů.

Snímek autor

Vrch Butkov je poutní místo, které vyrostlo zcela na „zelené louce“.
Žádná staletá tradice, žádné zjevení, žádní vizionáři, žádné mimořádné uzdravení, dokonce tam není ani pramen se svatou vodou. Podivuhodný impuls ke
vztyčení kříže na tomto místě vzešel v roce 2012 z návštěvy maltského exorcisty
P. Eliase Velly. S podporou místní cementárny a s požehnáním Žilinské diecéze vzniká na okraji rozsáhlého vápencového lomu v nadmořské výšce kolem 600 metrů
monumentální sakrální areál. Jeho ústředním tématem je Boží milosrdenství. Dominantou sanktuária je dvanáct metrů vysoký kříž.
Nebudu prozrazovat další podrobnosti. Vše důležité najdou zájemci na internetových stránkách www.krizbutkov.sk. Místo si můžete předem prohlédnout
i prostřednictvím živé kamery. Chci nabídnout Butkov jako vhodný cíl celodenního
výletu ze Zlína pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Zejména za pěkného počasí.
14
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Cesta autem ze Zlína přes hraniční přechod Střelná do slovenské obce Ladce
a na parkoviště v lese pod horou Butkov je dlouhá asi 80 kilometrů. Od auta budete pokračovat 1,5 kilometru pěšky s převýšením kolem 160 metrů. Nejprve 500
metrů strmě do kopce, potom už mírnějším stoupáním po kvalitně upravené široké stezce, kterou lemuje 14 zastavení křížové cesty. Při své návštěvě Butkova jsem
zde potkal i několik poutníků na kolech. Podél trasy jsou jako hygienické zázemí
vybudovány suché záchody. V poutním areálu najdete též stánek s občerstvením
a prodejnu devocionálií.
Spojení do Ladců veřejnou dopravou ze Zlína je komplikovanější a časově zdlouhavější, ale nikoli nemožné. Vyhledávač na internetu vám najde například spojení
autobusem do Vsetína, vlakem do Púchova a autobusem do obce Ladce. Ale pěší
cestu na poutní místo byste měli z centra Ladců o více než čtyři kilometry delší,
celkem tedy minimálně 5,5 kilometru pěšky v jednom směru.
Vojtěch Cekota

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Zájezd na poutní místa Čech a Moravy
Přijměte pozvání na poutní zájezd, který vyjíždí v úterý 23. června v 7 hod. od
Městského divadla Zlín. Zastávkami na našem putování jsou pravoslavný chrám
Svatého Ducha v Šumperku, Hora
Matky Boží v Králíkách a kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Autobus pojede ve směru
Otrokovice, Přerov, Olomouc.
Celková cena zájezdu 650 Kč
zahrnuje cestu klimatizovaným
autobusem tam i zpět, vstupné do
objektů i drobné suvenýry. V autobuse je možno zakoupit tepKostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
lé a studené nápoje. Přihlašujte
se u Jany Janečkové na e-mailu: janec.jani@seznam.cz nebo na tel.: 739 342 639.
Částka za zájezd se bude vybírat při vstupu do autobusu. Zájezd se uskuteční při
minimálním počtu 35 osob.		
Alenka Panáková
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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

Při dalším promítání v rámci Filmového apoštolátu, které se uskuteční v úterý
16. června v 18.30 hod. ve velkém sále klášterní budovy Regina, se seznámíme s koprodukčním filmem (USA, Velká Británie, Austrálie) australského režiséra Gartha Davise Máří
Magdaléna (2018). Ten nám představí nejen
příběh stejnojmenné biblické postavy (Rooney Mara), ale také Ježíše z Nazareta, jehož
role se překvapivým způsobem ujal Joaquin
Phoenix. Kromě silného příběhu zaujme snímek také lokacemi natáčení v jižních
částech Itálie i filmovou hudbou islandských skladatelů Jóhanna Jóhannssona
(zemřel před premiérou filmu) a Hildur Guðnadóttirové.
Ondřej Jakubíček
BUDE VÁS ZAJÍMAT

TATA PRIDE2

V neděli 21. června od 17 hod. proběhne
na prostranství před kostelem Panny Marie
Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích oslava dne otců s názvem TATA PRIDE2.
Přijměte pozvání a přijďte strávit příjemné kratochvilné nedělní odpoledne „mezi
lidi“ a oslavit tak svátek otců! Každý „tata“
dostane malý dáreček.
Součástí programu bude hudba, tanec,
žehnání motocyklů a ostatních „rizikových strojů“, výstava fotografií v plenéru
před kostelem a přehlídka veteránů. K občerstvení se bude podávat guláš, čepovat
pivo a k ochutnání budou i jiné dobroty.
„Vezmi tatu a přijď!“		
Antonín Kafka
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