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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Drazí farníci,
máme za sebou měsíc prázdnin, čas volna a dovolených,
který prožíváme každý trošku jinak a jinak, než jak jsme byli
zvyklí. Letošní zdravotní nebezpečí přimělo většinu z nás zůstat o prázdninách v republice. Reakce jsou různé, od těch
zcela negativních, přes rezignované až po nadšené z možnosti prozkoumat konečně důkladněji krásy naší vlasti.
Nechci tu dělat agitaci pro tuzemské dovolené ani propagovat konkrétní lokality, jen jsem si uvědomil, že vše má rub a líc. Každá náročná
situace s sebou přináší spoustu výzev, které bychom neřešili, kdyby vše zůstalo při
starém. Místo moře se nám odkrývá krása zdejších rybníků, místo velkolepých Alp
podmanivé Jeseníky a místo zážitků letecké dopravy dobrodružství po českých dálnicích. Možná řeknete, že jde o slabou útěchu. Vše ale závisí na úhlu pohledu.
Nenaučíme-li se dívat jinak, zůstaneme otrávenými bručouny, kterým nevyšly
vlastní plány.
Podobné je tomu i v duchovním životě. Ježíš říká Nikodémovi v nočním rozhovoru: „Nenarodí-li se kdo znova, nemůže spatřit království Boží“ (Jan 3, 3). Toto
slovo můžeme vztáhnout nejen na život jako celek, ale i na každou jeho část. Nenaučíme-li se situace svého života vidět nově – z Boží perspektivy, nebudeme se moci
stát spoluautory Jeho plánů. A to, co s námi Pán zamýšlel, zůstane uzavřené.
Jedna z malých změn, která je patrná i pro vás, kteří čtete tyto řádky, je barevný přebal Života farností. Myslím, že pro tuto dobu nejde zas až tak o velký luxus.
Navíc budeme blíž realitě, kterou nám budou zachycovat jednotlivé snímky ze života farních splolečenství. Proto vás tímto vyzývám: posílejte na e-mail redakce
vaše povedené fotografie, posílejte krátké články z toho, co jste prožili. Vždyť přece
nejde o nic menšího než o Život farností.
P. Kamil Obr

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 30. srpna 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 24. srpna 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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Osmnáctá neděle v mezidobí
(Iz 55,1–3; Řím 8,35.37–39; Mt 14,13–21)
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Svátek Proměnění Páně
Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Nezávazná památka sv. Kajetána, kněze
První pátek v měsíci
Památka sv. Dominika, kněze
Adorační den farnosti sv. Filipa a Jakuba
Devatenáctá neděle v mezidobí
(1 Král 19,9a.11–13a; Řím 9,1–5; Mt 14,22–33)
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Památka sv. Kláry, panny
Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze,
mučedníků
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek
Dvacátá neděle v mezidobí
(Iz 56,1.6–7; Řím11,13–15.29–32; Mt 15,21–28)
Nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže
Památka Panny Marie Královny
Dvacátá první neděle v mezidobí
(Iz 22,19–23; Řím 11,33–36; Mt 16,13–20)
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina,
mučedníků
Nezávazná památka sv. Ludvíka
Nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze
Památka sv. Moniky
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Dvacátá druhá neděle v mezidobí
(Jer 20,7–9; Řím 12,1–2; Mt 16,21–27)
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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

Na nedělní bohoslužby opět s rouškou

Na základě vývoje epidemie covidu-19 došlo od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad
100 osob. V naší farnosti se toto opatření týká všech nedělních bohoslužeb.

Farní kancelář o prázdninách

Během prázdnin zůstávají úředními dny farní kanceláře pondělí a středa v časech:
8–10 a 14–16 hod.

Přístup na faru

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

Výuka náboženství

Rozvrh výuky náboženství v novém školním roce 2020/2021 bude vyvěšen na webu
farnosti a v kostele od 20. srpna.

Farní tábory

V prvním srpnovém týdnu se uskuteční farní tábory. Pobytový tábor s tématem
Velký útěk se uskuteční na faře v Bratřejově. Přihlášeno je 30 dětí, pečovat o ně bude
12 vedoucích. Příměstský tábor s tématem Cesta za pokladem bude probíhat ve všední dny na faře a v přilehlém okolí Zlína. Přihlášeno je 23 dětí a starat se o ně bude
7 vedoucích. Prosíme, doprovázejte naše tábory v modlitbách.

Prázdninový výlet do Štípy

Srdečně zveme děti i celé rodiny na farní putování do Štípy, které se uskuteční
v pátek 14. srpna. Setkáme se v 7.30–8.00 hod na faře. S sebou si vezměte velkou
svačinu (k pokrytí celodenní stravy; k obědu špekáček nebo něco jiného k opečení), dostatek tekutin, dvě jízdenky na MHD, kopii kartičky pojišťovny (u dítěte bez
doprovodu rodiče) a šátek. Těšit se můžete na příjemné společenství, hry pro děti,
táborák, prohlídku kostela a krypty. Doprovázet nás bude P. Ondřej Talaš. Návrat
plánujeme do 16 hod. zpět na faru. Zájemce o putování prosíme o zapsání do seznamu na webu farnosti nebo v sakristii.

Adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce

V sobotu 8. srpna bude adorační den naší farnosti a den modliteb za bohoslovce.
V kostele bude celodenní adorace, která začne po ranní mši svaté a ukončena bude
požehnáním před večerní mší svatou. Členové eucharistické hodiny (i jiných společenství), rodiny i jednotlivci se mohou zapisovat na modlitební stráž do formuláře
v sakristii.

Svatební ohlášky

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

Rozloučení se spolubratry

Rozloučení se salesiány Petrem Boštíkem a Janem Fojtů, kteří jsou přeloženi z naší
komunity do Prahy, bude v neděli 9. srpna při mši svaté v 8 a v 10 hod. a odpoledne
při neformálním setkání.

Pouť na Pasekách

Poutní mše svatá u kaple Panny Marie na Zlínských Pasekách bude v neděli 16. srpna v 9.30 hod. Poutníci jsou pak zváni na malé pohoštění, které bude přichystáno
u skautské klubovny.

Dotazník

Pastorační rada farnosti nám připravila dotazníkové lístky se dvěma jednoduchými otázkami. Lístky naleznete na stolku u dveří kostela, odpovědi prosím dávejte
do připravené schránky.

Přihlášky do náboženství

Přihlášky do náboženství na školní rok 2020/2021 pro děti mimo Církevní základní
školu jsou k dispozici v kostele i s přesným rozpisem výuky.

Přihlášky do zájmových kroužků

Přihlášky do zájmových kroužků Salesiánského klubu mládeže jsou k dispozici v kostele, případně můžete použít přihlášku odstřihnutou ze spodní části této strany.

6
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APERUIT ILLIS (7)
7. Bible – Písmo svaté – hovoří o Kristu a zvěstuje toho, kdo má projít utrpením,
aby vstoupil do slávy (srov. v. 26). O Kristu nehovoří jen jedna část, ale všechny knihy Písma. Bez Písma by nebylo možné Kristovu smrt a jeho zmrtvýchvstání „rozklíčovat“. Jedno z nejstarších Vyznání víry zdůrazňuje, že Kristus „umřel ve shodě
s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě
s Písmem; že se ukázal Petrovi“ (1 Kor 15,3–5). Protože Písmo hovoří o Kristu, můžeme díky němu věřit, že jeho smrt a zmrtvýchvstání nejsou součástí mytologie, nýbrž
historie a tvoří jádro víry jeho učedníků.
Víra lidu a Písmo jsou těsně spojeny. Víra pochází ze slyšení a slyšení je zaměřené na Kristovo slovo (srov. Řím 10,17). Písmo vyzývá věřící, aby se s vážností a naléhavostí věnovali naslouchání Božímu slovu jak v liturgii, tak v osobní modlitbě
a rozjímání.

Kázání je apoštolský úkol

Abychom žili duchovním životem, který je nám společný s nebeskými anděly
a blaženými duchy, s nimiž jsme stvořeni i my jako Boží obraz a podle Boží podoby,
k tomu nutně potřebujeme chléb milosti Ducha Svatého a Boží lásky. Ale milost
a láska nemůže být bez víry, neboť bez víry se Bohu nelze líbit (srov. Žid 11,6). A víra
nevzniká bez kázání Božího slova. Víra je z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu (Řím 10,17). Kázání Božího slova je tedy nutné k duchovnímu životu, jako setí
k životu tělesnému.
Proto říká Kristus: Jeden rozsévač vyšel rozsévat (Mt 13,3). Vyšel rozsévač, hlasatel spravedlnosti, a víme z Písma, že tím hlasatelem byl Bůh, když dal na poušti
živým hlasem z nebe celému lidu zákon spravedlnosti; jindy to byl Boží anděl, který
na místě nářků vytýkal lidu přestoupení Božího zákona, a všichni synové Izraele po
andělově kázání se zkroušeným srdcem propukli v hlasitý pláč (srov. Sd 2,4); také
Mojžíš hlásal všemu lidu zákon Boží na polích moabských, jak je to psáno v Deuteronomiu. A nakonec přišel Kristus, Bůh a člověk, aby hlásal Boží slovo, a za týmž
účelem poslal apoštoly, jako dříve posílal proroky.
Kázání je tedy úkol apoštolský, andělský, křesťanský, božský. Neboť Boží slovo
je plné veškeré dobroty, je to poklad všech dober. Z něho je víra, naděje a láska,
z něho jsou všechny ctnosti, všechny dary Ducha Svatého, všechna blahoslavenství
v evangeliu, všechny dobré skutky, všechny životní zásluhy, všechna sláva nebeského ráje: Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může
zachránit vaši duši (Jak 1,21).
Slovo Boží je pro rozum světlem a pro vůli ohněm, aby mohl člověk poznávat
a milovat Boha. A pro vnitřního člověka, který žije skrze milost z Ducha Božího,
je chlebem a vodou: ale chlebem, který je sladší než med a plástev medu, vodou,
která je lepší než víno a mléko. Je pro duši duchovním pokladem zásluh, a proto se
o něm říká, že je zlatem a převzácným drahokamem. Na srdce zatvrzelé v neřestech
je kladivem, a proti tělu, světu a ďáblu je mečem, který ničí všechny hříchy.
Sv. Vavřinec z Brindisi, Sermo Quadragesimalis 2: Opera omnia 5,1, nn. 48.50.52
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

V Domovince už je více jak měsíc zase veselo

V souvislosti s nebezpečím šíření nákazy covid-19 vláda nařídila z preventivních
důvodů dočasné uzavření některých zařízení sociálních služeb. S platností od 18.
března tohoto roku se to týkalo
i denních center. Deset křesílek v Domovince – centru denních služeb pro
seniory Charity Zlín – tak zůstalo až
do 22. června neobsazených. Domovinka je sociální služba, která nabízí
seniorům během dne aktivní pobyt
mezi vrstevníky, stravu a pití, v případě zájmu i osobní hygienu a další
úkony.
Opatření související s pandemií
se dotkla i sociálních služeb, ty ambulantní pro seniory nevyjímaje. Nikdo nečekal, že půjde o celých devadesát šest
dnů, proto jsou pracovníci i uživatelé šťastni, že jsou opět spolu.
Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, finanční podpora:
Zlínský kraj k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro
rok 2020 a Zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období
2020–2022 (r. 2020), statutární město Zlín a dárci – děkujeme.

Pečující rovněž potřebují péči

V úterý 8. září v 16 hod. se v našem centru na Zálešné I/3222 uskuteční další
z cyklu setkávání Pečující rovněž potřebují péči. Pečujete o své blízké a jste již unaveni? Staráte se o člověka s postižením a nemáte s kým sdílet svá trápení, ale i radosti a chvilky štěstí? Pečujete o nemohoucí rodiče a chcete se podělit o pocity,
které prožíváte? Řešíte předluženost opečovávané osoby či svoji vlastní? Ztrácíte
se v legislativě, obtěžuje vás běhání na úřady? Pokud jste alespoň jednou odpověděli „ano“, pak právě vám je určeno naše pozvání. Pokud jste alespoň jednou
odpověděli „ano“ a nemáte možnost přenechat péči ani na chvíli rodině, blízkým
a přátelům, nabízíme vám podporu, pomoc a povzbuzení individuálně, dle vašich
časových možností v našich ambulancích, u vás doma nebo tam, kde se cítíte dobře.
Obraťte se na nás.
Mgr. Jana Strouhalová
e-mail: jana.strouhalova@zlin.charita.cz, tel.: 739 245 973, odborné poradenství
Noela Frolková
e-mail: noela.frolkova@zlin.charita.cz, tel.: 731 646 933, duchovní podpora
8
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Barvy podzimu

Srdečně zveme na multigenerační setkání Barvy podzimu, které se uskuteční ve
čtvrtek 10. září ve 14 hod. v zahradě centra denních služeb pro seniory Domovinka
(Zálešná I/3222). Můžete se těšit na Bubenice z Příluk, Josefa Večerku, Fryštácké
mažoretky, Oriana Dance, kapelu Pěšáci a další. Těšíme se na to, že budeme opět
spolu. Akci finančně podpořilo statutární město Zlín.

Poutní zájezd na Prostějovsko

Charita Zlín pořádá poutní zájezd, který se uskuteční ve středu 16. září. V plánu je
návštěva poutních míst Stražisko (křížová cesta) a Jednov (kostel Navštívení Panny
Marie a Mariánská zahrada). V rámci zájezdu je plánována také návštěva zámku
Plumlov. Prodej vstupenek bude v prodejně VENI od 24. srpna do 10. září. V ceně
225 Kč je zahrnuta doprava a doprovod, vstupné do zámku je 50 Kč na místě. Oběd
bude v restauraci individuálně.
V případě nízkého zájmu o zájezd či v souvislosti s případným zvýšením rizika
nákazy covid-19 může být poutní zájezd zrušen, o čemž bychom všechny přihlášené
neprodleně informovali na předem nahlášený telefonický kontakt.

Nabídka práce

Přijmeme pečovatele/pečovatelku na plný nebo částečný úvazek. Náplní práce
je provádění pečovatelských úkonů u klientů doma. Požadujeme odborné vzdělání
dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách (zájemci bude umožněno si vzdělání
doplnit prostřednictvím vzdělávacích agentur), odborné profesní znalosti, administrativní dovednost, schopnost práce s cílovou skupinou (senioři, osoby se zdravotním či tělesným postižením), dovednost práce v týmu, asertivitu, empatii, umění naslouchat, motivovat, organizovat čas, mlčenlivost, schopnost zvládat stres
a zátěžové situace, řidičské oprávnění sk. B. Jedná se o terénní práce především
v Malenovicích a okolí.

Den otevřených dveří

V úterý 22. září proběhne v našem centru v ulici Broučkova 5352 ve Zlíně v době
od 9 do 16 hod. den otevřených dveří. Neváhejte a přijďte se seznámit s naší prací.
A hledáte-li smysluplnou práci, která vás bude těšit, taktéž přijďte. Těšíme se na vás.
Více informací na tel.: 731 459 168.

Ošacení pro osoby v krizi

Příjem a výdej ošacení pro potřebné osoby je opět otevřen od září vždy ve čtvrtek od 10 do 17 hod. Přijímáme pouze vysoce praktické ošacení (bavlněné spodní
prádlo, trička, flanelové košile, mikiny, kalhoty – např. rifle, bundy) Oděv musí být
funkční (zapínání bez závad) a čistý (vypraný). Dále se hodí praktická obuv, ložní
prádlo, ručníky, spací pytle a čisticí a hygienické potřeby. Nepřijímáme věci nečisté,
mokré nebo zatuchlé ani vybavení domácnosti a elektrospotřebiče.		
		
Pavla Romaňáková
ŽIVOT FARNOSTÍ   11 • 2020

92

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

Pozvánka na regenerační pobyt

Společenství vdov a vdovců vás srdečně zve na společný pobyt pro zlepšení
fyzického a duševního zdraví, který se uskuteční od 19. do 26. září v regeneračním
centru Harmonie v Bystřici pod Hostýnem, které se nachází uprostřed
překrásné přírody na západním úpatí
Hostýnských vrchů.
Celková skupinová cena je, včetně
hromadné slevy a uplatnění dotace
Zlínského kraje, 7 654 Kč. Cena zahrnuje ubytování, 3 až 4 procedury denně, volný vstup do wellness a bazénu
a celodenní stravu. Všechno je v rámci
jednoho objektu. K dispozici je společenská místnost (kde je možnost posezení, promítání filmu i poslechu reprodukované hudby a tanečního večera) i kavárna. Mše svaté je možno prožít v Bystřici pod
Hostýnem, blízko je také autobusová zastávka na Svatý Hostýn. Nečlenové společenství zaplatí celkem 200 Kč navíc.
Přihlášení: Jana Janečková, email: janec.jani@seznam.cz, tel.: 739 342 639.
Platí se v hotovosti na místě.		
Alenka Panáková
BUDE VÁS ZAJÍMAT

Komunita Cenacolo ve Zlíně

Posláním komunity je přijmout ty, kteří mají problém s jakýmkoliv druhem závislosti, cítí se nepochopeni a nepřijati svým okolím. Komunita nabízí jednoduchý
křesťanský život v rodinném stylu. Chceme odhalit sílu modlitby, kouzlo práce, skutečné přátelství. Do našich domů přicházejí chlapci a děvčata zklamaní světem,
často kvůli problému závislosti, kteří se chtějí opět vrátit ke svobodnému životu,
a také ti, kdo hledají radost ze života a chtějí žít silou společenství, založeného na
modlitbě a službě.
Pro rodiče a blízké těch, kdo hledají pomoc v jakékoliv závislosti, otevíráme
Rodičovský klub ve Zlíně, v budově Centra pro rodinu na Jižních Svazích. Začínáme
v pátek 14. srpna v předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie. Klub bude probíhat každý pátek od 19 hod. Zde se zájemci dozví podrobnosti o komunitě. Vstup je
volný, není se třeba předem hlásit. Seznámit se s komunitou můžete také na webu:
komunita-cenacolo.cz		
Jarka a František Chvatíkovi
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K ZAMYŠLENÍ

Koronavirové překvapení

Když zlá nemoc začala řádit ve své plné síle, když vládní opatření utáhla smyčku
kolem naší svobody a lidé začali komunikovat téměř výhradně přes sociální sítě,
zablesklo se v mém kněžském životě zvláštní světýlko naděje. Dovolte, abych vám
o tom řekl pár slov.
Vše začalo mší svatou, kterou jsem byl pozván odsloužit v kapli redakce televize Noe v Ostravě. Před přenosem jsem prosil tamní techniky o možnost vzkazu.
Vyhověli mi, a tak bylo možné na konci přenosu číst ve spodní části obrazovky adresu
a telefonní číslo zlínské fary. Záměr byl jednoduchý – pokusit se během karantény
zkontaktovat lidi, kteří nemají internet a stali se tak nedosažitelnou
skupinou, o které jsme nevěděli téměř nic a nemohli tudíž ani nabídnout pomoc či předat informace.
K mému překvapení se mi po
několika dnech ve schránce objevil dopis, který byl už na první pohled zvláštní – plný téměř
k prasknutí. Když jsem jej otevřel,
objevil jsem několik starých fotografií a pětistránkový dopis psaný
na psacím stroji. Po přečtení první
stránky jsem nevěřil vlastním očím.
Životní příběh autorky popsaný do
úžasných podrobností. Její osudy
spojené s městem Zlínem za Bati,
seznámení s manželem – lékařem, jejich těžký život během třinácti stěhování, mnohaleté kontakty a ošetřovatelská služba u manželky prezidenta Beneše, současné
dny. Vše sepsané téměř bez překlepů krásným slohem. Co mě však zaujalo nejvíce,
byl věk oné tajemné ženy. Podržte se – devadesát devět roků!
Chtěl jsem jí odepsat, ale v adrese uvedené na obálce neuvedla ulici. Na začátku
července jsem však měl cestu k sestrám karmelitkám do Dačic a uvědomil jsem si,
že Jindřichův Hradec, kde zmíněná paní nyní bydlí, je blízko. Přes tamní farnost, její
syny a vnuky se mi ji nakonec podařilo najít. Domluvil jsem si návštěvu, ke které také
došlo. Reálné setkání předčilo to virtuální. Stařičká dáma plná odhodlání a duševní
svěžesti mě ohromila. Po hodinovém povídání, prohlížení několika alb s fotografiemi, dobré kávě a nějakém tom zákusku jsme se téměř se slzami v očích loučili.
Proč o tom píšu? Jen tak. Možná proto, že „koronáč“ přinesl i cosi pozitivního.
		
P. Kamil Obr
12
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CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: 577 212 020, 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz

Indiáni z Centra – příměstský tábor

Termín konání tábora je od 10. do 14. srpna od 8 do 16 hod. Cena na týden činí
1 600 Kč. Zveme vaše děti do „indiánské party“. Děti se mohou těšit na indiánské
tvoření (čelenka aj.), na tajné výpravy, na společné hry, seznámí se se životem indiánů a získají některé jejich dovednosti. A určitě na děti čekají také noví přátelé!
Více informací a přihlašovací formulář naleznete na našich webových stránkách
či na e-mailu: veronika.holikova@cpr-zlin.cz

Adopce na dálku má smysl

Děkujeme vám mnohokrát za vaši finanční pomoc při podpoře našich dětí v programu Adopce na dálku. Velmi si vaší podpory vážíme.
Rádi bychom vás seznámili s aktuální situací. Obě děvčata, Ewa Nalwanga a Josephine Namutebi z Ugandy, dokončují svá studia na vocational school (což je něco
jako odborné vzdělávání). Studium by děvčata měla dokončit v prosinci tohoto
roku. Chlapec Henry Kizito dokončil základní vzdělání a studoval třetím rokem na
střední škole. Tuto však koncem minulého roku opustil a začal pracovat. Od svého
strýce získal motocykl, na kterém nyní převáží za poplatek pasažéry. Rádi bychom
se s vámi podělili o část dopisu, který jsme obdrželi z Arcidiecézní charity Praha:
Rádi bychom vás ujistili, že přestože Henry Kizito z našeho programu vystoupil
předčasně, vaše podpora nebyla ani zdaleka marná. Zásadním způsobem jste napomohli všestrannému rozvoji dítěte, které by jinak trávilo svůj čas třeba těžkou prací
na poli. Nezávisle na tom, kolik let školní docházky Henry absolvoval, zkušenost ze
školního prostředí a základní znalosti a dovednosti, které ve škole nabyl (naučil se
psát a číst, mluví dobře anglicky), budou mít pozitivní vliv na jeho další život. Zcela
jistě přispějí i k tomu, že třeba už jeho děti své studium jednou dokončí. A konečně,
dali jste mu pocítit, že někde na této zemi existuje někdo, komu jeho osud není lhostejný. Za vaši lásku a štědrost vám ještě jednou děkujeme jménem Henryho, jeho
rodiny, jménem Arcidiecézní charity Praha i jménem naším.
Veronika Holíková
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HLASY A OHLASY

Letní tábory ve Zlámanci zahájily již tradičně rodiny s dětmi

Letos se na tábořišti ve Zlámanci sešlo šest rodin, které společně s P. Radkem
Gottwaldem během celého týdne dobývaly pevnost Boyard. Každý den jsme se
naučili nějakou novou dovednost (uzly, poznávání přírody, zdravověda), za kterou
jsme dostávali klíče. Během tábora jsme byli na Puštíkově stezce u Doubrav, kde
jsme se naučili poznávat rostliny i zvířata. Také jsme byli v aquaparku v Uherském
Hradišti. Každé dopoledne jsme vyráběli nějaké hezké výrobky (bužírka, svíčka, pískování, truhlička, drátkové srdíčko nebo kytička).
Zažili jsme i napínavé okamžiky, když nám krátká bouřka zbořila jeden stan.
Nakonec nás čekala cesta za pokladem. Šli jsme po šipkách z větví a hledali indicie,
které byly zapsány v morseovce. Šipky nás dovedly až k lovecké chatě, kde jsme po
rozluštění indicií našli „táborová trička“. Pobyt jsme ukončili tradičním grilováním
a nedělní mší svatou v kapličce na počest sv. Cyrila a Metoděje. Dodnes vzpomínáme na kamarády a na spoustu skvělých zážitků.
manželé Bílkovi
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Pouť v Jaroslavicích se vydařila

V neděli 19. července proběhla v Jaroslavicích tradiční Anenská pouť. Počasí
po téměř celý víkend bylo hezké, takže program pouti byl velmi zdařilý. V pátek
a v sobotu byly na návsi pouťové atrakce a k večeru společenský program s hudbou
a občerstvením. Pouť ke svaté Anně vyvrcholila v neděli mší svatou se začátkem od
10 hod., kterou sloužil P. Kamil Obr. Přírodní amfiteátr plný poutníků vytvořil příjemné prostředí.
Po obědě ve 13 hod. se na spodní křižovatce u pomníku kpt. Smirnova konala vzpomínka a kladení věnce ke cti těm, kdo položili život ve 2. světové válce.
Za farnost ke vzpomínce svým slovem a modlitbou přispěl kaplan P. Ondřej Talaš.
Na stejný úmysl byla sloužena také dopolední poutní mše svatá. Zbyněk Domanský
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Farní výlet na Malou Fatru

V sobotu 25. července, na svátek sv. Jakuba, jsme po ranní mši svaté odjeli v počtu 36 účastníků od Městského divadla Zlín autobusem na Malou Fatru.
Asi za dvě hodiny jsme dojeli do Štefanové. Tady jsme se rozdělili do tří skupin, které měly název podle svých vedoucích – Františkova, Pepova a skupina otce
Miroslava. Františkova skupina
šla trasu od
místní koliby do
okolních kopců.
Pepova skupina,
ke které jsem
se připojil i já,
měla za úkol jít
na Jánošíkove
diery na planinu
před Rozsutcem.
Odtud se nám
otevřel krásný
výhled na Malý
a Velký Rozsutec. Po krátké
svačině jsme
chtěli vystoupit na Velký Rozsutec, ale počasí nám v tom zabránilo. Zpáteční cesta
byla náročná, šli jsme hodně blátivou cestou, ale nakonec jsme vše úspěšně zvládli.
V 17 hod. jsme odjeli ze Štefanové do rodiště otce Miroslava do Tepličky nad
Váhom. Před jeho rodným domem jsme zastavili a do autobusu k nám nastoupili
jeho dva bratři, kteří nám nabídli ochutnávku místní slivovice. Pak jsme se přesunuli
do farního kostela sv. Martina, kde nám otec Miroslav spolu s panem kostelníkem
přiblížili historii, která je úzce spjata se šlechtičnou Žofií Bosniakovou (1609-1644).
Ta byla známá tím, že prokazovala lásku všem lidem, i když pocházela ze šlechtického rodu. Když v roce 1633 vypukl mor, který denně skolil desítky lidí, starala se o ně
velmi obětavě. Na její přímluvu se jich několik uzdravilo, jak o tom svědčí tabulky
nad sarkofágem. Roku 1689 byla v rozvalinách tehdy již rozbořeného hradu Strečno nalezena mezi ztrouchnivělými rakvemi a ostatky mrtvých rakev s neporušeným
tělem Žofie Bosniakové. Její tělo nebylo nabalzamováno a od její smrti uplynulo
450 let.
Po velmi zajímavé prohlídce kostela jsme odjeli zpět domů a kolem 22. hodiny
jsme dorazili do Zlína.
Tento farní výlet se nám všem líbil. Otec Miroslav slíbil, že se podobná akce
v budoucnu jistě ještě uskuteční.		
Mario Václavek
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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 4. srpna v 18.30 hod. vás do velkého
sálu Reginy zveme na další promítání v rámci Filmového apoštolátu. Na programu bude
francouzský film Rozhovory s mým zahradníkem (2007) režiséra Jeana Beckera.
Úspěšný malíř opouští Paříž, aby se vrátil do
vesnice ve střední Francii, kde se před více než
padesáti lety narodil. Dům, neobývaný od smrti
rodičů, obklopuje pozemek, o který se nedovede
a ani nechce starat. K jeho velkému překvapení se na inzerát, prostřednictvím kterého hledá zahradníka, ozve dávný kamarád ze základní školy. Mezi oběma muži vzniká
znovu přátelství obohacené o jejich odlišné životní zkušenosti. Zahradníkova bezprostřednost a jeho životní moudrost intelektuálního malíře z velkoměsta osloví. Otevírá
se mu nový pohled na život.
V hlavních rolích se představí hvězda francouzské kinematografie Daniel Auteuil, jemuž sekunduje neméně brilantní Jean-Pierre Darroussin. Jeho filmovou manželku ztvárnila pozoruhodným způsobem rodačka z Nazareta Hiam Abbassová.
Film je ve francouzském znění s titulky.
Zlatka Pelikánová
HUMOR
Učitelka napsala na tabuli: 1 + 1 + 1 = 3.
„Katolíci tedy věří ve tři bohy,“ dodala.
Žačka šla k tabuli a upravila to takto:
1x1x1=1
Za Rakouska-Uherska bylo podle nařízení Marie Terezie přikázáno každému vesnickému faráři a každému řídícímu učiteli, aby choval včely.
Jednou takhle jeden farář ošetřuje ty své ovečky, které mají křidélka už za života,
a všimne si, že jej se zájmem pozoruje ministrant.
„Pepíčku, ty máš zájem o včelky?“
„Ani ne, otče, ale rád bych se dozvěděl, co řeknete, až vás jedna z nich bodne.“
Jirka říká mamince: „Mami, budeme spolu mluvit jen biblickými výrazy a citáty,
které jsou v Písmě svatém, abych si je lépe zapamatoval.“
„Dobrá“, odpoví maminka.
Ráno budí maminka Jirku do školy: „Mládenče, pravím ti vstaň.“
Jirka se na posteli ležérně otočí a odvětí: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla moje
hodina!“
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KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ČERVEN 2020

KŘTY
Petr Beran

Anastázie Anežka Tomšů

David Kolařík

Anna Marie Botíková

Eliška Pospíšilová

Otto Tomáš Russek

SŇATKY
Ludmila a František Kláskovi
POHŘBY
Věra Žůrková (1949)

Marie Válková (1928)

Ludmila Zbořilová (1921)

Svatopluk Čech (1957)

Jan Dynka (1940)

Pavel Filipec (1936)

Bohoslužby v našich kostelích
Kostel sv. Filipa a Jakuba
pondělí 6.30 a 18.30 (studentská)
úterý
6.30, večerní mše svatá není
středa
6.30 a 18.30
čtvrtek 6.30 a 18.30
pátek
6.30, 17.00 (adorace) a 18.30
sobota
6.30 a 18.30 (s nedělní platností)
neděle
7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, 17.00 (adorace), 18.30
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích
pondělí bohoslužba není – den řeholní komunity
úterý
18.30
středa
8.00
čtvrtek 8.00
pátek
17.00 (adorace) a 18.30 mše svatá
sobota
8.00
neděle
8.00, 10.00 (rytmická), 11.30, 20.30
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