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V neděli 21. června jsme se ve farnosti sv. Filipa a Jakuba po „dětské“ mši svaté
rozloučili s končící pastorační asistentkou Maruškou Domanskou.
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Třináctá neděle v mezidobí
(2 Král 4,8–11.14–16a; Řím 6,3–4.8–11; Mt 10,37–42)
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek
Svátek Výročí posvěcení katedrály
Svátek sv. Tomáše, apoštola
První pátek v měsíci
Nezávazná památka sv. Prokopa, opata
Nezávazná památka sv. Alžběty Portugalské
Sobotní památka Panny Marie
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního
chrámu a olomoucké arcidiecéze
(Iz 61,1–3a; 2 Kor 4,1–2.5–7; Lk 10,1–9)
Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě
Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
Nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Patnáctá neděle v mezidobí
(Iz 55,10–11; Řím 8,18–23; Mt 13,1–23)
Nezávazná památka sv. Jindřicha
Nezávazná památka bl. Hroznaty, mučedníka
Nezávazná památka sv. Kamila de Lellis, kněze
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Nezávazná památka Panny Marie Karmelské
Nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
Sobotní památka Panny Marie
Šestnáctá neděle v mezidobí
(Mdr 12,13.16–19; Řím 8,26–27; Mt 13,24–43)
Poutní mše svatá v 10 hod. v kapli sv. Anny v Jaroslavicích
Nezávazná památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Památka sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Nezávazná památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Sedmnáctá neděle v mezidobí
(1 Král 3,5.7–12; Řím 8,28–30; Mt 13,44–52)
Památka sv. Gorazda a druhů
Památka sv. Marty
Nezávazná památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Osmnáctá neděle v mezidobí
(Iz 55,1–3; Řím 8,35.37–39; Mt 14,13–21)

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 2. srpna 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 27. července 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!
Začínáme se ohlížet za uplynulým půlrokem (kantoři a rodiče dětí za ukončeným školním rokem) a pomalu hodnotíme.
Čas to byl rozhodně „nejnezvyklejší“ v celém našem životě. Asi nikdo z nás se v podobné situaci sám nikdy neocitl. Stojí
za zamyšlení, co se to vlastně stalo (částečně ještě děje) a jaký
to má na nás vliv a ještě mít bude.
Zažívali jsme velmi silný mediální tlak. Měli jsme se bát, protože najednou ŠLO O ŽIVOT. Měli jsme být velmi ukáznění, dodržovat přísné hygienické návyky, stále se dezinfikovat a co nejméně se setkávat s lidmi, protože hlavní
je SE NENAKAZIT. Život se daleko víc začal odehrávat před televizními, počítačovými
a mobilovými displeji.
A přesto se staly i dobré věci. U lidí se projevila ochota pomoci druhým, tvořivost a obětavost. Mnoho mší svatých a modliteb jsme prožili u televizních obrazovek. A možná jsme trochu zpohodlněli a strach tady zůstal stále přítomen.
Ukázalo se, že v rámci reklamy a nátlaku na lidi se využívala touha po zbohatnutí,
touha užít si zdraví. Teď je ale důležité BÁT SE o duchovní život, o duchovní zdraví.
Ukázalo se, že pořekadlo „o peníze jde až na prvním místě“ neplatí, a to je
dobře. Na druhou stranu víme, že SPÁSA má větší hodnotu než zmiňované zdraví a vlastně i celý pozemský život! Možná by nám právě to mohlo být „poučením
z krizového vývoje“ v době koronaviru. Rozhodněme se proto, co upřednostníme
a čemu věnujeme svůj čas.
P. Dan Žůrek, SDB

Snímek Člověk a Víra/ Anička Vrhelová
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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

Další rozvolňování hygienických opatření v kostele
Od 1. července je zrušena povinnost nošení roušek v kostele při bohoslužbách. Svátost smíření budeme od tohoto dne udělovat opět ve zpovědnicích, vždy půl hodiny před mší svatou, v pátek a v neděli od 17 hod. Během prázdnin se nebude zpovídat ve středu dopoledne. Přestává také platit podávání eucharistie pouze na ruku.

Farní kancelář o prázdninách
Během prázdnin zůstávají úředními dny farní kanceláře pondělí a středa, v časech
8–12 a 14–16 hod. Moc se omlouváme za komplikace spojené s omezením pevné
linky farní kanceláře. Důvodem byla změna poskytovatele. Linka je opět v provozu.

Přístup na faru
Fara bude nadále otevřena v omezeném režimu, tedy během bohoslužeb a v úředních dnech.

Přihlášky do náboženství pro školní rok 2020/2021
Prosíme rodiče budoucích prvňáčků a rodiče dětí, které u nás ve farnosti náboženství ještě nenavštěvovaly, aby vyplnili přihlášku, která je ke stažení na webu
nebo si ji lze vyzvednout v sakristii nebo na faře. Vyplněné přihlášky odevzdejte do
30. června na faře. S dětmi, které již do výuky chodily, automaticky počítáme i nadále. V případě, že se rodiče rozhodnou ukončit docházku dětí do náboženství, je třeba, aby své dítě odhlásili osobně faráři. Rozvrh výuky náboženství v novém školním
roce bude od 20. srpna vyvěšen na webu farnosti a v kostele.

Přihlášky k biřmování
V novém školním roce začne v naší farnosti také příprava na biřmování. Zájemci
starší šestnácti let se mohou již přihlašovat. Přihlášky jsou k dispozici na webu, v sakristii a ve farní kanceláři. Odevzdávejte je na faře do 30. června.

Prázdninový výlet na Provodov
Zveme především rodiče s dětmi na společný výlet na Provodov, který se uskuteční
v neděli 12. července. Odjezd bude v 10.55 hod. z autobusového nádraží ve Zlíně, ze
stanoviště 34. Těšit se můžete na milé společenství dětí a jejich rodičů z naší farnosti, mši svatou s P. Pavlem Martinkou, prohlídku kostela, poznávání jeho okolí a dobrý oběd. Předpokládaný odjezd z Provodova je v 18 hod. Bližší informace naleznete
na plakátku v kostele.
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Svatební ohlášky

Svátost manželství si v našem kostele udělí:
– Michaela Hurtová a Rudolf Holík (15. srpna)
– Barbora Kandráčová a Miroslav Kandráč (22. srpna)

Pozvánka na pouť do Jaroslavic

Poutní mše svatá u kaple sv. Anny v Jaroslavicích bude v neděli 19. července
v 10 hod.

Adorační den farnosti

V sobotu 8. srpna bude adorační den naší farnosti. V kostele bude celodenní adorace. Budeme rádi, když se přihlásí členové eucharistické hodiny (ale i jiných společenství), rodiny i jednotlivci na modlitební stráž. Bližší informace upřesníme v srpnových ohláškách.		
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

První svaté přijímání dětí
První svátost smíření byla v sobotu 27. června. První svaté přijímání dětí by mělo být
27. září v 9.30 hod. Provázejme děti a jejich rodiny modlitbou.

Bohoslužby pro školáky
Středeční bohoslužby slova pro děti a mše svaté pro školáky v době prázdnin
nebudou.

Provoz farní kanceláře v době prázdnin
Farní kancelář bude o prázdninách otevřena v úterý a v pátek od 15 do 17 hod.

Přihlášky do náboženství
Přihlášky do náboženství na další školní rok jsou k dispozici v kostele.

Termíny vyučování
Vyučování prvňáčků a druháků bude ve čtvrtek v 15 hod. na faře.

Rozloučení
Rozloučení se spolubratry Petrem Boštíkem a Janem Fojtů plánujeme na neděli
9. srpna.

Pozvánka na pouť na Pasekách

Poutní mše svatá u kapličky na zlínských Pasekách bude v neděli 16. srpna v 9.30 hod.
		
P. Dan Žůrek, SDB
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SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: saleklub@skmzlin.cz; facebook.com/salesianizlin

Zájmové kroužky na školní rok 2020 /2021
Rukodělný
(od 11 let, 16.30–18 hod)

Úterý

Zuzana Tichá

700 Kč / pololetí

Šachy
(od 11 let, 16–18 hod)

Úterý

Miroslav Kocián

350 Kč / pololetí

Modelářský
(stavba plastových modelů)
(od 11 let, 16.30–18 hod)

Úterý

Lubomír Laža

700 Kč / pololetí

Fotbal
(od 14 let, 18.30–20 hod)

Středa

Stanislav Mechl

350 Kč / pololetí

Fotbal
(od 11 let, 16–18 hod)

Čtvrtek

Miroslav Škarka

350 Kč / pololetí

Kroužky začnou od 15. září. Přihlášky najdete na webu střediska a na recepci Salesiánského klubu mládeže Zlín, případně můžete použít přihlášku odstřihnutou
ze spodní části této strany. 		
P. Radek Gottwald
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APERUIT ILLIS (6)
6. Dříve než se zmrtvýchvstalý Pán setká s učedníky ukrytými v domě, aby otevřel jejich mysl Písmu (srov. Lk 24,44–45), ukáže se dvěma učedníkům na jejich cestě
z Jeruzaléma do Emauz (srov. Lk 24,13–35). Vyprávění evangelisty Lukáše poznamenává, že to bylo v den vzkříšení, tedy v neděli. Tito dva
učedníci diskutují o posledních
událostech Ježíšova umučení
a o jeho smrti. Kráčejí smutní
a zklamaní z Ježíšova tragického konce. Doufali v něj jako
v osvobozujícího Mesiáše,
a namísto toho prožili tragédii Ukřižovaného. Zmrtvýchvstalý Pán se k nim diskrétně
přidává a ubírá se stejnou
cestou, oni ho však nepoznávají (srov. v. 16). Když tak jdou, Pán jim klade různé otázky a uvědomuje si, že nepochopili smysl jeho umučení a smrti; nazývá je „nechápavými a váhavými“ (v. 25) a „potom začal od Mojžíše, probral dále
všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje“
(v. 27). Kristus je první exegeta! Nejen že starobylá Písma předpověděla to, co on
pak naplnil, ale on sám byl tomu slovu věrný, aby poukázal na jediné dějiny spásy,
které se na něm naplňují.
Když mluvíme o exegezi, co tím myslíme? Tento výraz je přepisem řeckého slova
exēgesis, které znamená vysvětlení či výklad. Exegeze je podstatné jméno, které
v Novém zákoně nenajdeme. Nicméně slovesný tvar (exēgeomai) vidíme v Novém
zákoně šestkrát. Jedná se o složené slovo, které kombinuje hēgeomai, které znamená „vést“, s předponou ek, která znamená „z něčeho“. Doslova tedy znamená
„vést z něčeho“. Jde tudíž o vyvedení smyslu z Písma.
Ukáže nám to krátký přehled: Exēgeomai vidíme v Janovi 1,18, kde čteme,
že Pán Ježíš „vysvětlil“, kým Bůh je, a vyložil nám, co dělá a říká. Čteme, že Kleofáš
a jeho společník začali „vypravovat“, co je Kristus učil (Lukáš 24,35). To znamená,
že učedníkům přesně popsali, co se stalo, když se jim zjevil. Podobně Kornelius
„vylíčil“ Petrovi, co ve své vizi viděl (Skutky 10,18). Stejně tak Pavel a Barnabáš „vypravovali“ Jeruzalémské radě, co Bůh udělal na jejich první misijní cestě (Skutky 15,12).
A znovu, vidíme, že Šimon „líčil“, jak Bůh obrátil pohany v Galácii (Skutky 15,14).
Také Pavel začal „vyprávět“, co Bůh vykonal skrze jeho službu (Skutky 21,19).
V každé z těchto pasáží vidíme, že hlavním smyslem exēgeomai je vylíčit nebo vysvětlit, co bylo řečeno nebo co se stalo.
Právě tohle v sobě zahrnuje exegeze biblické pasáže. Toto slovo prostě znamená správně vyložit biblický text.
ŽIVOT FARNOSTÍ   10 • 2020
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OREL – JEDNOTA ZLÍN

Poslední volná místa na výlety a příměstské tábory
Výlety:

1. července Moravský kras – Punkevní jeskyně, Macocha
2. července Štramberk – hrad Štramberk, Jeskyně Šipka, botanická zahrada,
		 Minizoo – Aqua Terra

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 jeden výlet je 350 Kč. V ceně je zahrnuto cestovné, vstupné, svačinový
balíček s jídlem na celý den a pitný režim.
Příměstské tábory:
13. až 17. července
3. až 7. srpna
		
10. až 14. srpna
		
10. až 14. srpna
		

Tábor s aerobikem
Tábor s turistikou (výlety do přírody, dovednosti v přírodě,
poznávání okolí a Valašska)
Tábor na kole pro děti od 7 do 10 let (dítě musí být schopno
ujet min. 25 km denně)
Tábor na kole pro děti od 11 do 13 let (dítě musí být schopno
ujet min. 35 km na kole denně)

Zahájení a ukončení táborového dne vždy 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 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 internetových stránkách Orla jednoty Zlín: orelzlin.webnode.cz nebo je možné si je vyzvednout na stojanu před
budovou orlovny na Štefánikově ulici ve Zlíně. Můžete si o ně i napsat na e-mail:
orel.zlin@seznam.cz (Marcela Sousedíková, tel.: 733 604 812). Děti je možné na výlety i tábory přihlašovat do 30. června.		
Marcela Sousedíková
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Jsme připraveni pomoci rychle a diskrétně

Ať už si s námi všemi příroda zahrává více či méně, věřte, že Charita Zlín je připravena v maximální možné míře mírnit nepříznivé dopady dnešních dnů na jednotlivce a rodiny na Zlínsku. Můžeme tak konat díky všem, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky. Máte-li ve své blízkosti ty, které přírodní živel jakkoliv znevýhodnil, či
ty, kteří svoji životní situaci přestávají zvládat z jakékoliv příčiny, neváhejte kontaktovat Charitu Zlín – pomoc je rychlá a diskrétní.
Občanská poradna Charity Zlín s akreditací pro služby v oblasti oddlužení je
vám k dispozici na tel.: 739 245 973, 739 245 974.
Duchovní podporu máme na tel.: 731 646 933.

Řeknete si o pomoc v nouzi

Zde je stručný nástin možné materiální pomoci těm, které zasáhla přírodní katastrofa: zakoupení vysoušečů, zajištění opravy či vybavenosti obydlí, zakoupení
pomůcek postiženým dětem, maminkám s dětmi oděvy a školní pomůcky pro děti.
Chudým rodinám může být uhrazena pračka či lednička nebo nakoupeny potraviny.
Staré a nemocné podpoříme při nákupu léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.

Nabídka pracovního místa

Všeobecná zdravotní sestra (DPP).
Požadujeme odborné znalosti, samostatnost, zvládání krizových situací a komunikativnost. Nástup je možný ihned. Praxe ARIP a vzdělání v paliativní péči jsou
výhodou. Více informací na tel: 737 203 357 a na e-mailu: chos@zlin.charita.cz

Pečující rovněž potřebují péči

Přijměte nabídku pomoci a individuálního povzbuzení na akci Pečující rovněž potřebují péči (2020.4), která se uskuteční v úterý 14. července v 16 hod. v našem středisku Zálešná I/3222 ve Zlíně. Akce je určena pro všechny, kteří pečují o své blízké
a jsou unaveni, starají se o člověka s handicapem a nemají s kým sdílet svá trápení
i radosti, pečují o nemohoucí rodiče a chtějí se podělit o pocity, které prožívají. Dále
také pro ty, kdo řeší předluženost opečovávané osoby (i svou vlastní), ztrácejí se
v legislativě a potřebují pomoc s „běháním na úřady“.
Jsou vám k dispozici naše pracovnice Mgr. Jana Strouhalová – odborné poradenství (e-mail: jana.strouhalova@zlin.charita.cz, tel.: 739 245 973) a Noela Frolková
– duchovní podpora (e-mail: noela.frolkova@zlin.charita.cz, tel.: 731 646 933).		
		
Pavla Romaňáková
ŽIVOT FARNOSTÍ   10 • 2020
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Pozvání k táboráku po 50 letech

Zúčastnili jste se jako skauti nebo vlčata v červenci před padesáti lety stanového tábora v Měsíčním údolí u Návojné na Valašsku? Účastníci tehdejšího na dlouhá
léta posledního tábora zlínského VI. střediska Junáka se sejdou na tomto místě po
padesáti letech 31. července 2020, aby zavzpomínali na své mládí a poděkovali za
život, ke kterému je jistě i tehdejší
skautování hodnotově nasměrovalo. Prohlédneme si místa, kde jsme
měli postaveny stany, kde stála kuchyně, jídelna, hangár a zajdeme
ke studánce, která nás zásobovala pramenitou vodou. Protože se
z některých skautů stali kněží, možná zde bude sloužena také mše
svatá. Pomodlíme se za ty, kteří již
překročili práh věčnosti. Později
dojde i na zapálení ohně a na opékání špekáčků.
Členové přípravné skupiny zvou
na toto jubilejní setkání všechny
Snímek Božena Cekotová
tehdejší skauty i vlčata. Program
bude oficiálně zahájen u srubu na kraji Měsíčního údolí v 19 hodin a potrvá do pozdního večera. Kdo bude mít zájem, bude mít možnost na tábořišti pod širákem nebo
pod střechou ve srubu i přenocovat.
Prosíme všechny, kdo se rozhodnou přijmout toto pozvání, aby nejpozději do
poloviny července potvrdili svou účast na e-mailu: cekota@volny.cz. Účastníci dostanou podrobnější pokyny s programem.		 Vít Kolmačka, Vojtěch Cekota, Petr Káňa

Pozvánka na večer chval

Přijměte pozvání na večer chval, který proběhne v úterý 30. června 2020
v 19.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
Tomáš Dombek

Božena Němcová – Babička Zlín 2020

Přijměte pozvání na prodlouženou výstavu Božena Němcová – Babička Zlín 2020,
která byla krátce po svém zahájení 11. března přerušena opatřeními kvůli pandemii. Tato zajímavá výstava je opět k vidění v prostorách zlínského zámku a byla
prodloužena do 31. srpna. Otevřeno je každý den od 9 do 18 hod. Každou středu
v 10 a v 16 hod. bude pro návštěvníky komentovaná prohlídka. Bude-li zájem a utvoří se větší skupina, je možné komentovanou prohlídku uskutečnit i mimo určenou
dobu. Více informací na tel.: 732 467 002.
Ludvík Polášek
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Manželské letní setkání

Srdečně zveme na víkend pro
manžele, který se uskuteční od 10.
do 12. července v DISu ve Fryštáku.
Akce se koná v duchu Manželských
setkání, která se letos nemohou konat z důvodu pandemie. Můžete se
těšit na vzájemné sdílení, přátelskou
atmosféru, načerpání síly do dalších
dnů, možnost být tady a teď jen pro
partnera, skvělý víkend ve dvou bez
Snímek Pixabay
dětí a také na čas s Pánem.
Zazní přednášky Láska nikdy nepřestává (Libor a Lenka Kabátovi), Tři pilíře spokojenosti (Petr a Irena Smékalovi) a Láska a úcta (Miloš a Gita Vyleťalovi). Přihlašovat
se můžete na mailu: fidorarach@gmail.com nebo na tel.: 777 937 567.
		
Vlaďka Němečková
KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC KVĚTEN 2020
KŘTY                                                                                
Oliver Josef Žák

Daniel Petr Domanský

Damián Rafael

Lucie Felicita Majarová

Václav Peřina

Evelin Svoboda

Michaela Marie Sedláčková

Michal Zlocha

Metoděj Petr Minařík

Štěpán Šrahůlek

Ema Andrýsková
POHŘBY                                                                        
Ludvík Holášek (1930)

Marie Švehlíková (1924)

Bohuslav Sukaný (1948)

Bohumila Vajdáková (1936)

Ludmila Ulková (1937)

Růžena Brázdová (1939)

Emílie Bendová (1941)

Marie Vaščáková (1945)

Rudolf Tomšů (2014)

Květoslava Zavrtálková (1929)

Stanislav Vrbík (1934)

Jaroslav Čermák (1940)
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KLÁŠTERNÍ BUDOVA REGINA
Divadelní 3242/6, 760 01 Zlín, tel.: 575 570 569, 739 777 509,
e-mail: reginazlin@centrum.cz, web: www.reginazlin.cz

Filmový apoštolát

V úterý 30. června v 18.30 hod. se ve velkém
sále Reginy uskuteční další promítání v rámci
Filmového apoštolátu. Na programu bude koprodukční (USA/Německo) snímek Gran Torino (2008) amerického herce a režiséra Clinta
Eastwooda.
Příběh neústupného válečného veterána Walta Kowalského, který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na nový svět už nestačí. Všechny jeho staré sousedy postupně nahradili
imigranti, kterými Walt ze srdce pohrdá. Podzim svého života tak spíš přežívá než
dožívá. Až do oné noci, kdy se mu někdo pokusí ukrást jeho chloubu – nablýskaný
sporťák Gran Torino. Auto zapůsobí na Waltova neprůbojného souseda Thaa, který si
krádeží snaží získat respekt v partě. Jeho rodina ho přiměje krádež odpracovat. Veterán Walt tak poznává své sousedy a rozhodne se jim pomoci.
Pavel Záleský
CREDO – NADAČNÍ FOND
CREDO CZ – nadační fond, třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
internet: www.credonf.cz

Pozvání k četbě Božího slova

Milí farníci, zveme vás k aktivní účasti na projektu Bible nocí i dnem, který proběhne ve farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně od 11. do 12. září. Tímto projektem vyvrcholí Rok Božího slova, který právě prožíváme. Pokud se chcete zapojit jako lektoři
a přečíst některý z úryvků Nového zákona, můžete se již teď přihlašovat na e-mailu:
svarc@credonf.cz. Další informace najdete na webu www.bozislovo.credonf.cz
Součástí projektu jsou i dva dvouhodinové workshopy pro lektory Božího slova
s MgA. Martinou Pavlíkovou, které proběhnou v sobotu 29. srpna v budově Regina.
Workshopy jsou zdarma a můžete se na ně přihlásit online na webu Creda.
Těšíme se na Vás!
Vladimír Švarc
ŽIVOT FARNOSTÍ – čtrnáctideník zlínských farností • Vydává Římskokatolická farnost
sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, 760 01 Zlín, tel.: 577 210 022, 733 742 700) ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, 760 05 Zlín,
tel.: 577 019 682) • Redakční rada: P. Kamil Obr, P. Dan Žůrek, Ondřej Jakubíček,
PhDr. Josef Pala, Pavel Záleský • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení
rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným. • Určeno pro vnitřní potřebu.
E-mail: zivotfarnosti@volny.cz
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