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duchovní zamyšlení
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Chci se na celou situaci koronavirového ohrožení podívat
z „jiného úhlu“.
Známe nějaké podobné situace z historie? A jak na ně reagovali naši předkové? S překvapením zjistíme, že podobné situace – nakažlivé epidemie – tu byly dosti často. Většinou měly
i mnohem dramatičtější průběh, lidé se cítili více ohroženi a reagovali trochu rychleji.
Známe i podobně vleklé, roky nebo desetiletí trvající problémy. Za časů Dona
Boska se na příklad každé léto objevovala v Turíně cholera a ustupovala až s podzimními dešti. Většinou na ni neumíralo příliš mnoho lidí a jen několikrát se v průběhu 19. století projevila silně.
Naši předkové to vnímali jako duchovní problém. Cítili Boží „nekonání“, záměrnou Boží pasivitu. My to vidíme jen jako zdravotní nebo hygienické selhání. Jako
výzvu pro vlády a politiky a zodpovědné za svět. Nebo výzvu pro vědce a lékaře, aby
usilovněji hledali lék. A někteří jen jako osud, se kterým není možné dělat vůbec nic.
Ale co když je to skutečně Boží režie, Boží záměr, Boží „dopuštění“?
Co když nebeský Otec „vyhodnotil“ celou situaci naší doby tak, že je potřeba
lidmi otřást. Upozornit je na konečnost našeho života, na potřebu přijmout spásu,
a tedy i Spasitele. Výzva by pak byla sjednotit se k přijímání velkého Božího daru,
daru Božího života, což je očištění od hříchů, uzdravení, osvobození od zla a naplnění milostí. Je to dar Boží lásky, přesahující až do věčného žití.
A tím je celá věc najednou nepříjemně osobní! Týká se mě, mé osoby. Mohu ji
totiž řešit já a mohu s tím začít hned! Já křesťan, já věřící v Krista, já, kterému je stále
nabízena spása. Já, který vím o Ježíšově výzvě k obrácení a mám okolo sebe bratry
a sestry, kteří to vědí – a umí přijímat – také.
Asi nelze čekat, že nevěřící lidé kolem nás „změní svůj život“, pokud to neuděláme nejdříve my. Pokud to neudělám já!
P. Dan Žůrek, SDB

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 13. září 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 7. září 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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z liturgického kalendáře
	NE	
30. 8.	Dvacátá druhá neděle v mezidobí
			 (Jer 20,7–9; Řím 12,1–2; Mt 16,21–27)
ČT
3. 9. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
PÁ
4. 9. První pátek v měsíci
SO
5. 9. Sobotní památka Panny Marie
	NE	
6. 9.	Dvacátá třetí neděle v mezidobí
			 (Ez 33,7–9; Řím 13,8–10; Mt 18,15–20)
PO
7. 9. Nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
ÚT
8. 9. Svátek Narození Panny Marie
ST
9. 9. Nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze
ČT
10. 9. Nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
SO
12. 9. Nezávazná památka Jména Panny Marie
	NE	
13. 9.	Dvacátá čtvrtá neděle v mezidobí
			 (Sir 27,33–28,9; Řím 14,7–9; Mt 18,21–35)

kronika našich farností za měsíc červenec 2020
KŘTY
Matouš Dlabaja
Sofie Doleželová
Dominik Polách
Matouš Kolář
Robin Vecl
Kateřina Koubková
Eliška Formánková

Klára Zýbalová
Karolína Plevová
Jan Marek Vašek
Johana Terezie Vašková
Nanette Marie Ranocha
Sebastian Fusek
Jakub Josef Blokeš

SŇATKY
Pavel Kopsa a Jana Paroulková
Tomáš Kořenek a Markéta Šindelková
Marek Ranocha a Líria Pekajová

POHŘBY
Svatopluk Klinkovský (1928)
Helena Malaníková (1943)
Eliška Kymlová (1932)
Anna Skřivánková (1924)
Josef Brázda (1935)
6

Marie Plšková (1937)
Stanislav Holík (1932)
Miroslava Bobáková (1928)
Karel Kovář (1931)
Otto Hrbáček (1929)
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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

Farní kancelář v novém školním roce

Také v novém školním roce 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.

Zapisování intencí na další čtvrtletí

Od pondělí 31. srpna se budou od 7.30 hod. zapisovat intence na mše svaté na další
čtvrtletí (říjen–prosinec).

Výuka náboženství v novém školním roce 2021/2022

V novém školním roce začne výuka náboženství v týdnu od 14. září 2020. Rozvrh výuky spolu s organizačními informacemi naleznete na webových stránkách farnosti
nebo na nástěnce v kostele.
Přihlášky se letos odevzdávaly do 30. června, abychom mohli početnější třídy rozdělit na více skupin. Komu však tato informace unikla, ať dodá vyplněnou přihlášku
co nejdříve na faru. Přihlášky jsou dostupné na webu farnosti a v sakristii. Je třeba
přihlásit děti, které v naší farnosti dosud do náboženství nechodily. Automaticky
počítáme s těmi, kdo již výuku navštěvovali. V případě, že se rodiče rozhodnou
ukončit docházku dětí do náboženství, je třeba, aby své dítě odhlásili osobně faráři.

Teologický kurz

Srdečně zveme na Teologický kurz (dále TK), který bude probíhat od října 2020 do
června 2021 dle stanoveného rozvrhu (17 sobotních setkání od 9 do 15 hod.). TK je
vhodný pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, navíc nabízí
i prohloubení duchovního života a prožitek společenství církve. Podrobnější informace o kurzu a data plánovaných sobot naleznete na webové stránce:
https://kc.biskupstvi.cz/teologicky-kurz/
Přihlášky do TK se podávají do 14. září 2020.

Fotky pro farní kalendář

Prosíme o zaslání fotografií zachycujících události a život naší farnosti na e-mailovou adresu: zivotfarnosti@volny.cz do 15. září.

Svatební ohlášky

Svátost manželství si v našem kostele udělí:
– Martina Kráľovičová a Petr Ježek (5. září)
– Anežka Juráková a Jan Adamuška (12. září)
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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

Středeční mše svaté a bohoslužby slova pro děti

Od začátku září se opět rozběhnou pravidelné bohoslužby pro děti. Mše svatá bude
vždy 1. a 3. středu v měsící v 17.45 hod., bohoslužba slova bude 2. a 4. středu v měsíci v 17 hod. Na tyto mše svaté a bohoslužby slova zveme i děti, které se připravují
na první svaté přijímání.

První svaté přijímání

První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 27. září v 9.30 hod. O den dříve
budou mít děti svátost smíření. Upozornění: nedělní mše svatá v 10 hod. nebude!

Mše svaté ve čtvrtek večer

Od nového školního roku přidáme mše svaté ve čtvrtek večer v 18.30 hod. Můžeme
se při nich těšit na P. Petra Vaculíka a jeho promluvy.

Noví spolubratři

Do naší komunity přichází noví spolubratři, kteří budou působit ve farnosti, na
církevní základní škole nebo ve Středisku mládeže. Naše řady posílí zlínský rodák
P. Petr Vaculík, SDB (bývalý provinciál), P. Antonín Pražan, SDB (z Prostějova)
a koadjutor Lubomír Laža – Indy (z Plzně).

Věčné sliby zlínského rodáka

V sobotu 5. září v 11 hod. v komunitě Salesiánů Dona Boska v Brně-Žabovřeskách
složí věčné sliby zlínský rodák Vlastimil Vajďák. Více na www.vlastikovysliby.cz

Pouť dobrovolníků

Malá pouť dobrovolníků naší farnosti bude letos do nového kostela sv. Václava
v Sazovicích. Sraz je na místě v neděli 6. září v 15 hod.

Výsledky dotazníku

Dotazník o naší farnosti, který nám připravila Pastorační rada farnosti, bude vyhodnocen a zveřejněn po prvním setkání rady v prvním týdnu v září.

Přihlášky do náboženství

Přihlášky do náboženství na školní rok 2020/2021 (pro děti mimo církevní základní
školu) jsou k dispozici v kostele.
Rozpis výuky:
1. a 2. třída čtvrtek od 15 do 15.45 hod na faře
3. třída čtvrtek od 14.30 do 15.15 hod. v budově církevní základní školy
4. a 5. třída středa od 14.30 do 15.15 hod. v budově církevní základní školy
6. a 7. třída středa v 14.45 hod. na faře
8. a 9. třída středa v 15.30 hod. na faře
8
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Přihlášky do zájmových kroužků

Přihlášky do zájmových kroužků Salesiánského klubu mládeže jsou k dispozici
v kostele. Jedná se o kroužky: rukodělný pro děti (Zuzana Tichá), šachový (Miroslav
Kocián), modelářský (Lubomír Laža – Indy), fotbalový (Stanislav Mechl) a fotbalový
pro mladší děti (Miroslav Škarka).

Svátost manželství

Svátost manželství si chtějí v našem kostele udělit:
Pavel Švarc a Veronika Machová, Tomáš Orlík a Věra Pažourková, Jan Bravenec
a Alžběta Hladká, Petr Doležal a Markéta Tichá, Viktor Šimeček a Markéta Krchňavá, Michal Berecka a Lucie Skřivánková.
P. Dan Žůrek, SDB

aperuit illis (8)
8. Cesta Zmrtvýchvstalého s emauzskými učedníky se uzavírá večeří. Tajemný
pocestný přijímá neodbytné naléhání obou učedníků: „Zůstaň s námi, neboť se
připozdívá a den se už nachýlil“ (Lk 24,29).
Usedají ke stolu, Ježíš bere chléb, pronáší požehnání, láme ho a rozdává.
V té chvíli se jim otevřely oči a poznali ho (srov. v. 31).
Na základě této události si uvědomujeme, jak neoddělitelný je vztah mezi
Písmem a eucharistií. Druhý vatikánský koncil učí: „Církev měla vždy v úctě Boží
Písmo jako samo tělo Páně, vždyť – především v posvátné liturgii – nepřestává
brát a podávat věřícím chléb života ze stolu jak Božího slova, tak Kristova těla“
(Dei verbum, 21).
Časté rozjímání Písma svatého a slavení eucharistie vede k poznání, že jako
křesťané patříme navzájem k sobě. Jsme jeden křesťanský lid, který kráčí dějinami,
posilován přítomností Pána, který je v našem středu, promlouvá k nám a živí nás.
Den věnovaný Bibli by neměl být jednou za rok, ale jednou na celý rok. Je velice
zapotřebí, abychom Bibli znali stejně důvěrně jako Zmrtvýchvstalého, který nadále
společenství věřících rozdává chléb a slovo. Proto je třeba znát Písmo důvěrně, aby
srdce nezůstalo chladné a oči zavřené a aby nás nepostihly, jak tomu bývá, různé
formy slepoty.
Písmo svaté a svátosti jsou od sebe neoddělitelné. Jsou-li svátosti vysvětlovány
a chápány ve světle Písma svatého, je zřetelnější cíl cesty, na které nám sám Kristus
otvírá mysl a srdce, abychom poznali jeho spásonosnou činnost. Je proto nezbytné,
abychom nezapomněli na poučení z knihy Zjevení, které říká, že Pán stojí u dveří
a tluče. Když někdo uslyší jeho hlas a otevře mu, on vstoupí a bude u něho jíst (srov.
3,20). Ježíš Kristus klepe na dveře skrze Písmo svaté; pokud posloucháme a otevřeme mysl i srdce, tehdy on vstoupí do našeho života a zůstane s námi.
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William Holman Hunt – Světlo světa

(Obraz z V. zastavení Cesty světla)
Jednoho dne navštívili rabbiho Mendel di Kozka velmi vzdělaní mužové. Rabbi je udivil svou
otázkou, se kterou se k nim obrátil: „Kde přebývá
Bůh?“ Vysmáli se mu: „Co tě to napadlo? Cožpak
svět není plný jeho slávy?“ Rabbi sám však měl
tuto odpověď: „Bůh přebývá tam, kam ho nechají
vstoupit.“ Co je tedy nejdůležitější? Nechat Boha
vstoupit. Ale nechat ho vstoupit doopravdy, nechat oživit svou víru, aby se můj život proměnil.
„Stojím u dveří a tluču,“ říká Bůh v Písmu. Otevřeš
mu dnes své dveře?
Na jednom známém obraze je Ježíš v setmělé
zahradě. Levou rukou drží lampu, která celý výjev osvětluje, a pravou tluče na mohutné a pevné
dveře.
Když byl tento obraz poprvé představen veřejnosti, jeden návštěvník měl k autorovi připomínku: „Na vašem obraze je chyba. Ty dveře nemají kliku.“
„To není chyba,“ odpověděl malíř. „To
jsou dveře lidského srdce. Ty se dají otevřít jen
zevnitř.“

Na letištní ploše jednoho města na Dálném východě zuřila bouře. Cestující rychle přebíhali k letadlu, které bylo připraveno k odletu na vnitrostátní lince. Byl mezi
nimi také misionář. Zmáčený až na kůži dosedl
na pohodlné místečko u okna.
Půvabná letuška zatím pomáhala usadit ostatní cestující. Když bylo všechno přichystáno k odletu, jeden ze členů posádky zavřel dveře od letadla.
V tu chvíli se po ploše k letadlu rozběhl nějaký
člověk a snažil se, jak nejlépe mohl, uchránit před
deštěm nepromokavým pláštěm, který mu bral vichr. Když opozdilec dorazil k letadlu, začal bušit na dveře a chtěl dovnitř. Letuška mu gesty vysvětlovala, že už je
pozdě. Muž však bušil do dveří ještě silněji a naléhavěji. Letuška se mu to snažila
rozmluvit. „To nejde... už je pozdě... Musíme startovat“ ukazovala muži z okénka.
Nic naplat, muž trval na svém a chtěl dovnitř. Až letuška ustoupila a dveře mu
otevřela. Natáhla ruku a pomohla opozdilci dovnitř.
A pak na něj zůstala hledět s ústy dokořán. Byl to pilot.
Dej pozor, abys nenechal venku pilota svého života, abys mu otevřel dveře.
		 (Bruno Ferrero, Příběhy pro potěchu duše)
10
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letní tábory

Tábor děvčat ve Zlámanci

Náš tábor probíhal od 1. do 11. srpna. Na začátku tábora jsme se spřátelily
s hraběnkou Elizabeth, která nás vřele
přivítala jako nové občany ve svém kraji.
Postupem času jsme ale odkrývaly její
pravou tvář a odhalily jsme všechna
její tajemství a skutky, kterými se provinila. Při vyšetřování a hledání důkazů
jsme se také vydaly na hrad Buchlov
Snímek P. Radek Gottwald
a následně jsme přespaly na zřícenině
hradu Cimburk. Po závěrečné bitvě se nám pomocí přesvědčivých důkazů podařilo
hraběnku odsoudit do vězení na jejím hradě.
Anna Zimmermannová

Náš velký útěk

Je neděle 2. srpna po obědě a na faře v Bratřejově začíná být poněkud rušno. Sjíždí
se tam dohromady asi 50 dětí a vedoucích, aby prožili společných krásných šest dní
farního tábora. Již krátce po příjezdu jsme zjistili, že se tábor bude odehrávat v hebrejském stylu, protože večeře byla čistě izraelská, s plackami, luštěninami a jako
zábava nechyběl tradiční hebrejský tanec.
Další den jsme se
již oficiálně všichni
stali Izraelci, bohužel
jsme se však nacházeli v Egyptě, kde vládl
faraon. Tomu jsme
museli otročit. Každý
z nás ztratil jméno,
měl jen číslo, každý
musel těžce dřít, klanět se mu a vyvolávat:
„Faraon je Egypt!“
To prostě nechceš. Při našich modlitbách jsme však byli ujištěni, že před Bohem
máme každý své jméno a on nás bere jako děti, jenže otrokáři byli silnější a naše
pouta ještě nemohla být zpřetrhána.
Velká naděje se ukázala další den v podobě Mojžíše, k němuž promluvil Hospodin, náš Bůh. Ten seslal na Egypt několik ran, protože faraonovo srdce bylo neoblomné a nechtěl nás propustit na cestu do zaslíbené země. Rány v podobě vředů,
komárů, krupobití, štěnic a much jsme museli zažít i my. Farao však neslyšel, proto
ŽIVOT FARNOSTÍ   12 • 2020
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měla přijít poslední rána – anděl zhoubce. Po velmi silné noci, kdy jsme byli všichni
pod rouškou noci ukryti ve svých příbytcích v lese a ochráněni krví beránka, kterou
jsme potřeli veřeje, nás faraon propustil! Hurá, sláva, svoboda!
Rychle jsme si sbalili věci a pod vedením Mojžíše a oblačného sloupu jsme se
vydali na poušť. Když jsme se však ohlédli, hnali se za námi egyptští vojáci. Nastal
zmatek a chaos. Volali jsme o pomoc a utíkali, co nám síly a nohy stačily, jenže se
před námi objevilo Rudé moře. A věřte nebo ne, ale i na táboře se moře opravdu
rozestoupilo a my jím mohli projít. „Hospodin je veliký!“, zněla naše slova při hebrejském tanci radosti. A pak už nás čekala „jen“ poušť a s ní i hladovění a nesváry
mezi námi. Bůh se o nás ale opravdu staral a seslal nám křelepky (pečená kuřata)
a manu (chleba) a rozhodl se nám dát Desatero.
Mojžíš se pro něj vydal, ale my? My jsme místo čekání na něj úplně odbočili ze
správné cesty. Po cestě na horu Sinaj (výlet na Klášťov) jsme si opatřili zlato a zlaté
tele. Tomu jsme se klaněli, stejně jako v našich životech někdy něco uctíváme (např.
Facebook, Instagram, zdravou stravu a jiné věci) více než svého Boha. Do řvoucích
oslav přišel Mojžíš
s Desaterem a asi si
dovedete představit ten šok. Vše ale
dobře dopadlo a Pán
nám náš velký hřích
odpustil. Dal nám dokonce zaslechnout
svůj hlas a každý
osobně jsme s ním
mohli pobýt ve stanu
setkávání. A protože jsme pak již byli
poslušní Hospodina
Snímky k článku Terezie Hufová
a Desatera, vše nabralo rychlé obrátky. Před zaslíbenou zemí jsme vyhráli bitvu s Amalečany a zažili
nejsilnější chvíle tábora. Byla nám rozříznuta pouta otroctví a přímluvná modlitba
od ostatních přátel ze skupinky nám dodala dost sil. Nejradostnější zprávou pro
nás však bylo, že Hospodin nám říká: „Neboj se!" A my jsme zjistili, že se nemusíme
v životě doma po táboře ničeho bát, protože s námi v našich životních problémech
bude Bůh stejně jako s Mojžíšem. Po této dojemné chvíli v kostele jsme mohli s radostí vstoupit do zaslíbené země.
Tábor pro mě byl velice silný, každému z vás bych jej moc přála zažít! Moc díky
všem, co si na nás vzpomněli v modlitbách, paní kuchařce Marii Petrošové a díky
všem úžasným vedoucím v čele s Maruškou Domanskou. A všichni účastníci i vy, co
jste dočetli až sem, nezapomeňte: Neboj se, Hospodin půjde před tebou!
		
Marie Rozumková
12
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Poděkování

Chtěla bych moc poděkovat za mě i mou dceru Naomku, která byla poprvé ve
svém životě na táboře. Tábor si moc užila! Domů přijela s nadšením a vykládala nám
zážitky snad celý den. Všichni na ni byli moc hodní, od paní kuchařky až po děti –
zkrátka všichni. Velice si svůj první tábor užila a už teď se těší na příští rok, že zase
pojede na tábor farnosti. Touto cestou chci všem moc poděkovat, nejvíce vedoucím, hlavní vedoucí paní Marii a fotografce Terezce. Ještě jednou děkujeme.
		
Ilona Dvořáková, maminka a Naomi

Dobrodružná cesta za pokladem

Takové bylo letošní téma farního příměstského tábora, kterého se zúčastnilo
22 dětí. Po celý týden nás provázel příběh galejníka Rika, který děti pozval do svého příběhu na cestu k pokladu, který objevil.
Riko, stejně jako většina z nás, prožíval krásné
dětství v milující rodině, kde poznával skrze
rodiče a přátele pravidla, díky kterým se lidem
vede dobře. Také naši táborníci v pondělí poznávali nové kamarády, prostředí fary i kostela
a společně sepsali pravidla, kterými se chtěli na táboře řídit. V úterý jsme však společně
přišli na to, že přestože chceme být dobrými
kamarády a snažíme se chovat správně, pokušení jsou mnohdy silnější. Riko kvůli svému
špatnému jednání úplně propadl zlu. Stal se
z něj lhář, zloděj a rváč a časem se dostal do
otroctví na galeje, ze kterých se nemohl sám
dostat a velmi tam trpěl. Naši táborníci v úterý
společně zakoušeli, jak těžké je odolávat různému pokušení. Díky selhání jednoho z kamarádů se celý tábor na konci dne ocitl na
galejích, ze kterých jsme se mohli vykoupit jen společnou poutí a dobrými skutky.
Ve středu nás tedy čekala kající pouť na Provodov. Cestou jsme společně sbírali
odpadky, plnili různé úkoly, společně jsme se modlili za nápravu našeho kamaráda,
až jsme doputovali na poutní místo k Panně Marii Sněžné na Provodově. Tady nás
přivítal vyslanec dobrého krále, otec Ondřej, který nám připomněl příběhy o Marnotratném synu a Ztracené ovci, jakou moc má lítost a odpuštění. Děti se rozhodly
odpustit kamarádovi, který svého špatného chování litoval. Otec Ondřej nám připomněl, že Boží slovo a také modlitba můžou být silnou zbraní proti pokušením zla,
můžeme jimi bojovat za sebe i za své blízké. Příběh galejníka Rika nakonec skončil dobře, loď s otroky jednoho dne zakotvila v přístavu království dobrého krále
a ten nabídl za Rika výkupné. Galejník Riko byl zachráněn a zůstal u dobrého krále.
Ve čtvrtek jsme se vydali poznávat hodnoty dobrého krále, procházeli jsme zlínskou
pasekářskou stezku a poznávali, k čemu je dobrá trpělivost, vytrvalost, mírnost,
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odvaha nebo pomoc bližnímu. Za každý splněný úkol děti sbíraly drahokamy, které
si měly uschovat. V pátek jsme prožili společně krásnou slavnost, kdy jsme byli spolu
s kamarády korunováni při mši svaté za
dcery a syny dobrého krále. Společně
jsme také došli k Rikovu pokladu, který
na nás čekal ve věži našeho kostela. Na
faře jsme měli ještě další odměnu, kterou byl výborný dort a společná oslava
plná tance a her.
Moc děkujeme všem rodičům a farníkům za modlitby a našim kněžím za
doprovázení. Prožili jsme společně
s dětmi krásný a požehnaný čas.
Snímky k článku Markéta Piknová
Markéta Piknová

Tábor rodin II

Druhý turnus tábora pro rodiče s dětmi
se konal ve Zlámanci od 12. do 19. července.
Tentokrát jsme se zaměřili na základní dovednosti v životě dobrodruha. Chodili jsme
na túry, učili se střílet ze vzduchovky, z luku
a z praku. Naučili jsme se používat vodu jako
obrannou i útočnou sílu. Hráli jsme míčové
a jiné hry na vlastnoručně vyrobeném hřišti,
večery jsme strávili u táborového ohně.
Příroda nám v tom vyšla hodně vstříc.
Děti si vyzkoušely spát v zimě a zjistily, jak
moc dokážou žáby v noci „řvát“. Také už ví,
Snímek Pavel Hoke
jak slunce dokáže pražit a co udělá průtrž
mračen. Odměnou jim za to byl celodenní deštík, při kterém mohly chytat žabky
a stavět přehrady.
To vše se neslo v Salesiánském duchu pod vedením otce Dana.
Pavel Hoke

Ministrantský tábor na Orlím hnízdě

Letošní ministrantský tábor se konal od 19. do 25. července na Orlím hnízdě ve
Pstruží a měl téma podle knihy PoPouPo. V neděli jsme se rozloučili s rodiči na zlínském nádraží a vydali se vlakem do Čeladné. Po příjezdu jsme se ubytovali a čekala nás večeře, kterou připravil náš kuchař Mira Flieger, který nám vařil. Tábor vedl
Honza Rozsypálek, zvaný Paleček, a Jenda Fojtů. V pondělí jsme vstoupili do podivuhodného světa PoPouPo. Hry a aktivity si pro nás připravili animátoři Michal
a Jakub Tkadlečkovi. Nakreslili jsme si mapu, kudy budeme putovat, vytvořili jsme si
své osobní profily, abychom se lépe poznali, a zahráli si několik seznamovacích her.
14
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Letos se nás na táboře sešlo 21 kluků od Poděbrad až po Všeminu, 7 animátorů a jeden kuchař. Výhodou chaty byl vlastní bazén, do kterého jsme mohli několikrát skočit a vydovádět se. Počasí nám celkem přálo. Ve středu brzy ráno jsme se vydali na
Lysou horu, kterou jsme úspěšně
zdolali. Mladší kluci objevovali
cestou všelijaká zvířátka (zajíce,
užovku atd.). Během výletu jsme
potkali čtyři známé a zachytila
nás také webová kamera na vrcholu.
V dalších dnech pro nás
měli program animátoři Matěj Škarka, Dominik Brhel
Snímek Jan Rozsypálek a Matouš Kubín. Vrcholem
celé etapovky byl souboj s drakem pomocí pistolek typu NERF domácí výroby.
Draka jsme skolili a nezbývalo než poděkovat Pánu Bohu za ochranu během
celého tábora a společně vše pořádně oslavit. V sobotu už někteří z nás jeli
s rodiči z chaty domů nebo na dovolenou a na nádraží v Čeladné se od nás odpojili také kluci z Poděbrad. Nakonec jsme dojeli na čas do Zlína a srdečně se vítali s rodiči. Závěrem chci poděkovat rodičům, kteří nám pomohli s přepravou
batohů.		
Jan Rozsypálek

Kokosy na sněhu
Tábor středoškoláků byl letos inspirován
filmovým příběhem čtyř
jamajských bobistů, kteří
při cestě za olympijským
úspěchem prožili hodně pádů, nepochopení, výsměchů a útrap,
ale získali mnohem víc.
Na tábořišti ve Zlámanci jsme prožili společně
s pětadvaceti účastníky
Snímek Stanislav Mechl
neopakovatelný týden.
Každý den jsme měli možnost začít mší, dále jsme se věnovali určitému témátku,
hráli hry a taky sportovali. Střípky z našich dnů si můžete prohlédnout v naší galerii
(www.sdbzlin.cz/clanky/tabory/stredoskolak-2020).
Stanislav Mechl
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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

Tábor Ontario

Psal se první červencový den, když se
skautský oddíl Ontario vydal na tři týdny
na svůj historicky třetí tábor. Pro začátek
jsme museli postavit tábořiště a věci nutné
v okolí. Jako táborovou stavbu, tematickou
k etapové hře, jsme letos realizovali stavbu dřevěné lodi. V hlavní etapové hře šlo
o poražení pirátů, kteří na nás celou dobu
útočili.
Tábora se zúčastnilo celkem 15 kluků,
kteří si tábor spolu s vedoucími užili a domů
přijeli se spoustou skvělých zážitků. V kuchyni se nám o výtečnou stravu staraly zkušené kuchařky. Program, bezpečnost dětí i technické zajištění celého tábora měl
pod palcem sehraný tým zkušených vedoucích, kteří dobře věděli, co dělají. Domů
jsme se vrátili obohaceni o neuvěřitelné zážitky, které jsme měli možnost na táboře
společně prožít.		
Lukáš Michalík

Tábor Albionu – cesta za svatým grálem

Tábor roverů a rangers se skládal ze dvou částí. První byl puťák, na který jsme
vyrazili 22. července z nádraží v Otrokovicích. Naše cesta směřovala vlakem na
Šumavu do veřejného tábořiště Prášily. Zde jsme přespali a druhý den vystoupali k rozhledně Poledník. Další noci jsme přespávali v různých kempech v okolí.
Navštívili jsme Tříjezerní slať, Horskou Kvildu, vlčí výběh v Srní a někteří také pramen Vltavy. Předposlední den jsme nasedli do kánoí a sjížděli řeku Vltavu v její první
zóně národního parku, kam bychom se pěšky nedostali.
Další den jsme se vlakem dopravili do Lidečka a čekala nás ta nejnáročnější část
celého tábora – vystoupat na tábořiště. Celým našim pobytem na táboře nás provázel král Artuš. Hledali jsme sluneční kameny, které jsme později zasadili do slunečního kruhu, abychom získali svatý grál, kterého se nesměl zmocnit zlý Mordred. Byli
jsme také u vybírání následníka trůnu mezi Artušovými syny Lamarkem a Darrenem.
Celý tábor jsme si skvěle užili a všichni si určitě odvážíme krásné vzpomínky.
		
Marie Olšanová

Vlčata strávila tábor v zemi Vikingů

I přes ztížené podmínky se letos opět konal tábor vlčat, který si užilo celkem
22 kluků. Hned první den po příjezdu nás uvítal starosta zdejší vikingské vesnice, ale
hned se objevil první problém v podobě kmene Vendolů, kteří plenili okolí a ničili
všechno živé.
16
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Největší kouzlo letošního tábora spatřovali kluci ve zbrojení. Byla to pro ně velmi příjemná změna, že k boji nestačil pouze obyčejný meč, ale arzenál obsahoval
i jiné zbraně, se kterými jsme nakonec Vendoly porazili. Dále náš tábor nabídl členům spoustu dalších epických zážitků. Zažili jsme noční přepadení a stezku odvahy v lese. Pro ty úplně nejodvážnější kluky připravili vedoucí půlnoční výpravu na
Strašák, kde se bájná pověst o tomto místě stala realitou. Bohužel jsme neměli tu
čest navštívit aquapark ve Vsetíně, ale i s tímto problémem jsme se dokázali poprat.
Pořídili jsme si bazén! Pro škodolibé jedince se konaly každý den demokratické volby, kde členové zvolili jednoho vedoucího, který byl bez milosti ihned hozen do
studené bazénové vody.
Děkujeme všem vedoucím, a především všem klukům, kteří se tábora zúčastnili.
Děkujeme také našim perfektním kuchařům, kteří letos opravdu dotáhli kvalitu jídla
k dokonalosti. Na závěr děkujeme i světluškám ze sousedního tábořiště, že jsme
byli dohromady výborná parta přátel. Pro spoustu z nás to byly nejlepší dva týdny
prázdnin plné skvělých zážitků!		
Martin Malý

Medvědice ve škole čar a kouzel

Letošní tábor skautek začal 12. července, kdy jsme se na výzvu ředitelky školy čar a kouzel v Bradavicích dostavily k divadlu na nástupiště 9 a 3/4. Odtud nás
odvezl kouzelný bradavický
expres do Lidečka, které nás
přivítalo s otevřenou náručí.
Čekalo nás zahájení školního
roku a začátek vyučování, jež
nám všem osvěžilo v paměti
znalosti lesních rostlin, šifrování nebo první pomoci. Náš
poklidný studentský život ale
narušili černokněžníci, kteří
s úmyslem ovládnout Bradavice přepadli tábor a vypustili ze zapečetěné skříňky
tajemnou sílu. I přesto, že dostali na stranu zla bradavické profesory, se nám s vypětím všech sil podařilo odvrátit jistou katastrofu, porazit vůdkyni černokněžníků
a vrátit vše do normálního chodu.
Letošní tábor byl díky mimořádným opatřením trochu jiný než tábory v předchozích letech, ale to nám nezabránilo, abychom si užily společně strávených osmnáct dnů, poznaly lépe svůj oddíl a odjely domů s novými zážitky.
Eva Hurtová

Zahajujeme nový skautský rok

Nový skautský rok 2020/2021 zahájíme v neděli 13. září v kostele sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8.30 hod. Po bohoslužbě proběhne v přilehlém parku přestup
mladších členů do „starších“ oddílů. Ukončení předpokládáme ve 12 hod.
		
Leoš Hrdlička
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bude vás zajímat

Klub maminek
Po delší pauze bude opět od září v provozu Klub maminek. Budeme se scházet
opět každé úterý od 9 do 11 hod. v klubu Pod kánoí, který se promění v jednu velkou
hernu pro děti a v útočiště nejen pro všechny
maminky, ale také tatínky, babičky, dědečky,
tety či strýce, kteří sem
s dětmi přicházejí.
Dospěláci si mohou
dát dobrou kávu a popovídat si. Většinou někdo něco upeče, takže
si i pochutnáte a děti si
mezitím mohou pohrát
a vytvářet už od nejútlejšího věku „minispolečenství“. Klub maminek je otevřený všem, není nutné se nikam přihlašovat a nemusíte chodit pravidelně. Každého návštěvníka rádi uvítáme a přijmeme mezi sebe.
Jednou za 14 dní je Klub zaměřen na určité téma:
V úterý 8. září v něm proběhne Bazárek. Vezměte s sebou věci, které už doma
nepotřebujete a mohly by se hodit někomu jinému, přineste je a zkuste je „udat“,
ať už za peníze nebo jen za úsměv.
Další úterý 22. září si budeme povídat s Markétou Piknovou jak žít S Bohem na
mateřské. Jak slyšet Boží hlas a růst v Jeho lásce uprostřed kolotoče povinností
kolem dětí, domácích prací, zda to vůbec jde.
V úterky 1., 15. a 29. září nás čeká Kafíčkování aneb maminky si povídají a děti
si hrají.
Přijďte mezi nás, rádi vás uvidíme.		
Alžběta Volfová

Služba k pomoci se závislostmi
Rodičovský klub pro ty, kteří hledají způsob pomoci pro svého blízkého, který se
potýká se závislostí, je otevřen každý pátek od 19 hod. v budově Centra pro rodinu
Zlín na Jižních Svazích.
Je to příležitost dozvědět se víc o cestě, kterou nabízí komunita Cenacolo i prostřednictvím rodičů, kteří si těmito problémy sami prošli. Více informací na webu:
www.komunita-cenacolo.cz		
manželé Chvatíkovi
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credo – nadační fond
CREDO CZ – nadační fond, třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
internet: www.credonf.cz

Zapojte se do čtení Bible nocí i dnem

V rámci závěru Roku Božího slova proběhne ve farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně projekt čtení Bible nocí i dnem. Srdečně vás zveme k zapojení se do četby Písma,
které se uskuteční od 9. října po večerní mši svaté do 10. října. Během 22 hodin přečteme většinu knih Nového zákona. K tomu potřebujeme okolo 160 čtenářů, z nichž
každý bude číst vybraný úryvek v délce 5 až 8
minut. Zapojit se může
kdokoliv, kdo má k Písmu osobní vztah a rád
by tímto způsobem nechal Boží slovo působit
v sobě i v příchozích
lidech. Uvítáme především zlínské farníky, ale
i další zájemce z celého
děkanátu a z různých církví. Hlásit se můžete buď jako jednotlivci nebo jako celé
společenství na e-mailu: svarc@credonadacnifond.cz
Projekt nepřetržitého čtení Bible má svou tradici a výborné ohlasy a proběhl již
v několika městech. Cílem je Boží slovo číst, lépe mu porozumět a nechat ho na sebe
působit. Podrobnější informace najdete na stránkách www.bozislovo.credonf.cz.
Akce proběhne pod záštitou P. Kamila Obra.

Podzimní kurz Manželské večery

Zveme na oblíbený kurz pro manžele, který pořádáme ve spolupráci s Centrem pro rodinu ve Zlíně. Během osmi podvečerních setkání můžete „restartovat“
svůj vztah, zlepšit vzájemnou komunikaci a znovu se k sobě jako manželé přiblížit.
Během podvečerů nabízíme zdarma hlídání dětí již od narození.
Cena kurzu je 1 000 Kč/pár, on-line přihlášku i další informace najdete na našich
internetových stránkách. Začínáme v neděli 20. září.

Dárcovský program NAVZDORY

Stále nabízíme finanční pomoc rodinám s dětmi ve Zlínském kraji, které se
nachází ve složité situaci. Přispíváme např. na potraviny, hygienické prostředky,
na úhradu nájmu, ale i na školní pomůcky a potřeby, mimoškolní aktivity, nebo na
specifické potřeby a služby pro děti se zdravotním postižením. Neváhejte se na nás
obrátit. Více informací najdete na www.navzdory.credonf.cz
Michaela Straková
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hlasy a ohlasy

Porciunkule v Uherském Hradišti

Sekulární františkánský řád působící ve Zlíně se mohl letos opět v hojném počtu
zúčastnit slavení Porciunkuly v Uherském Hradišti.
Jen krátce pro připomenutí, co je to vlastně Porciunkule. Název je zkomolením
italského místního jména Porzioncula, Porziuncola či latinsky Portiuncula (údělíček,
podílek, malý pozemek). Jde o kapličku v Assisi,
která se dnes nachází uvnitř baziliky Panny Marie
Andělské (Santa Maria degli Angeli). Je považována za kolébku františkánského řádu. Jeho zakladatel, sv. František z Assisi, kostelík získal pro
svou řeholi, založil zde společně se svatou Klárou
řád klarisek a zde také v roce 1226 zemřel. Podle
legendy obdržel svatý František od papeže Honoria III. pro tento kostelík privilegium plnomocných
odpustků. Časem je pozdější papežové rozšířily i na všechny kostely s nějakým vztahem k františkánskému řádu. Pro získání je důležité splnit obvyklé předepsané úkony. Účast na mši svaté, přijetí svatého přijímání a vykonání svaté zpovědi.
Na samotnou pouť jsme vyjeli ze Zlína dvěma plně obsazenými auty v neděli
2. srpna ráno. Jelikož jsme přijeli s předstihem, navštívili jsme v Uherském Hradišti
místní hřbitov a uctili památku zesnulých františkánských kněží, kteří jsou zde pochováni. Potom jsme zamířili do kostela zasvěceného Zvěstování Panně Marii, kde
proběhla slavnostní poutní mše celebrovaná otcem biskupem Antonínem Baslerem. Po společném focení v kostele nás bratři františkáni pozvali k prostřenému
stolu a velmi dobře se o nás postarali. Za to jim patří srdečný dík.
Po krásných zážitcích duchovních, i těch lidských, ze společného sdílení i stolování jsme ještě zamířili na návštěvu nového kostela zasvěceného Svatému Duchu
ve Starém Městě. Výklad místního kostelníka nás obohatil o spoustu zajímavých
informací z tohoto místa i z místní farnosti. Pokoj a dobro!
Marie Alžběta OFS

Sešli jsme se u táboráku po 50 letech

Při mši svaté a u výročního ohně v Měsíčním údolí u Návojné se v pátek večer
31. července sešlo deset z účastníků tábora zlínských skautů z 6. střediska Junáka
z roku 1970.
Většina z nás se prodrala vysokou trávou od srubů na začátku Měsíčního údolí až do prostoru, kde před padesáti lety stály naše stany, žirafa, hangár, táborová kuchyně a jídelna. Nezbylo z nich nic. Za kuchyní jsme zašli do lesa, přešli potok, ve kterém jsme se kdysi umývali, a vystoupili ke studánce, z níž bral skautský
tábor pitnou vodu. Od studánky je stále krásný výhled na boční hřeben Bílých Karpat s Královcem.
Kromě původních táborníků z roku 1970 přijel na tábořiště také kněz Petr Káňa
ml., syn táborníka z časů před padesáti lety, aby nám odsloužil na polním obětním
20
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stole u nového srubu na okraji Měsíčního údolí děkovnou mši svatou. Obnovili jsme
na jejím konci svůj skautský slib. Modlili jsme se i za ty, kteří již odešli na věčnost,
i za ostatní, kterým letos cesta na tábořiště ze zdravotních i různých jiných důvodů
nevyšla.
Na památné místo v bělokarpatském údolí nad Návojnou letos přijel také současný vedoucí 6. skautského střediska ze Zlína Leoš Hrdlička ještě s dalším zástupcem střediska Vojtou Jurákem. Po skončení
mše svaté složil Mirek Kašný, vlče z roku
1970, před nynějším vedoucím 6. střediska
skautský slib. Získal hnědý skautský šátek
a slibový odznak. Mše svaté se zúčastnili
také tři bratři zemřelého Šedého vlka, bývalého skautského vůdce z Návojné a otce
skauta Petra Káni.
Dívali jsme se do plamenů ohně a vzpomínali na uplynulá léta, která nám Bůh dal
Snímek Petr Káňa
prožít. Jistě byla v našich životech ovlivněna
i tím, co jsme prožili a co jsme slavnostně slibovali v krátkém čase skautování na
konci šedesátých let. Potom se ještě naše oči na chvíli obrátily k potemnělému nebi
a pozorovali jsme souhvězdí jako kdysi při nočních hlídkách na táboře. Po skautsku
jsme si potřásli levicemi a vyslovili přání sejít se zde znovu, jak Bůh a komu Bůh dá,
za pět let.		
Vojtěch Cekota

Putování do Štípy

V pátek 14. srpna se uskutečnilo farní putování z farnosti sv. Filipa a Jakuba do
Štípy, které bylo určeno pro rodiny s dětmi. Ráno jsme se sešli na faře, kde nám
požehnal P. Ondřej Talaš. Jelikož se správné putování neobejde bez úmyslu, napsali
jsme i my své úmysly na připravená srdíčka. Z fary
jsme vyrazili trolejbusem na Vršavu a odtud jsme se
vydali pěšky do Štípy. Trasu pro nás vybrala Peťa.
Šli jsme Cyrilometodějskou stezkou. Cílem našeho
putování bylo seznámit se s životem Panny Marie.
Při putování jsme plnili úkoly, se kterými se mohla
setkat i Maria. Stavěli jsme příbytek, protože Mariin
Snímek Zdeňka Popelková manžel Josef byl tesař. Za splnění úkolu jsme postupně navlékli desátek růžence. Dalším úkolem bylo pomoci druhému, podobně
jako i Maria pomáhala své příbuzné Alžbětě. Konkrétně šlo o ošetření zraněného
a jeho přenos do určeného cíle. Následovalo skládání obrázku Panny Marie Štípské.
Když jsme dorazili do Štípy, čekal na nás táborák a opět se k nám připojil otec
Ondřej. Po dobrém obědě nám pan kostelník pověděl historii kostela a také krypty.
Čekalo na nás i příjemné překvapení, a to, že nám na varhany zahrál otec Ondřej.
Popisoval nám, jak se na varhany hraje, a svůj výklad ilustroval na hudebních ukázkách. Naše putování jsme ukončili společným focením před kostelem a s vděčností
jsme se vydali domů.
Zdeňka Popelková
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poděkování

Poděkování dobrému správci
V polovině prázdnin jsme jako nájemci zlínské klášterní budovy Regina dostali dopis, kterým se s námi
rozloučil a za dobrou spolupráci poděkoval dosavadní
dosavadní správce Pavel Záleský, který ke konci srpna
odchází po deseti letech neúnavné služby na zasloužený důchodový odpočinek. Pokládám za milou povinnost mu touto cestou poděkovat nejen za všechny
nájemce, ale i za ty, kdo do klášterní budovy chodili
a chodí v posledních letech jako návštěvníci, hosté, klienti služeb či účastníci různých zájmových aktivit.
V záplavě informací možná trochu zapadlo, že na
konci letošního června vatikánská kongregace pro klérus vydala instrukci nazvanou „Pastorální konverze farního společenství ve službách evangelizačního poslání církve“. Jak uvádí vatikánské
tiskové středisko, „dokument pojednává o pastorační službě a účasti na ní, jakož
také o různých kněžských a laických službách ve znamení větší spoluzodpovědnosti
všech pokřtěných“. Hovoří se zde o důležité roli laiků v rámci farnosti a také o tom,
že farnost netvoří jen kostel, ale i jiná místa, kde se mohou setkávat lidé různých
generací a stavů, věřící jiných církví a také nevěřící. Troufám si říci, že právě takovým
prostorem pro setkání byla a je naše klášterní budova Regina. V prosinci 2018 jsme
si společně připomněli 80. výročí otevření klášterní budovy ve Zlíně a poděkovali Kongregaci milosrdných sester III. řádu sv. Františka za jejich dílo, které i dnes
přináší ovoce farnosti i celému městu.
Nejen odborníci vědí, kolik technicky náročné práce se pod vedením Pavla Zá
leského za těch 10 let udělalo v klášterní budově v rámci oprav, rekonstrukcí a dalších investičních akcí. Každý z návštěvníků mohl ocenit např. novou fasádu, okna,
podlahy, balkóny, parkovací plochu či krásně upravenou zahradu, kde jsme se mohli zaposlouchat do přednášek o „Boží lékárně“. V rekonstruovaném sále jsme se
mohli zase setkávat na přednáškách či projekcích v rámci „filmového apoštolátu“.
Ale nejde zdaleka pouze o věci „viditelné“. Jsou to jistě desítky, možná i stovky
lidských příběhů, které díky nově vzniklé ubytovně pro ženy na Regině našly nový
impuls a naději. Pavel Záleský nepřišel na Reginu jen s úctyhodnou praxí a zkušeností správce poutního domu v italských Dolomitech, ale i s neméně úctyhodnou
zkušeností zakladatele porevoluční otrokovické Charity. V klášterní budově byl iniciátorem mnoha nových aktivit. Zlínská farnost v něm získala také obětavého lektora a akolytu, který navštěvuje nemocné a přináší jim posilu Eucharistie. Sám přitom
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poznal vrchovatou míru lidské křehkosti při opakovaných zdravotních těžkostech.
Jeho nezdolná nátura, stejně jako pevná víra a neochvějná důvěra v Boží Prozřetelnost, kterou osvědčil už v dobách nesvobody, byla silnou motivací i pro všechny
jeho spolupracovníky.
Nelze snad než opakovat si slova Žalmu 112, který hovoří o tom, že je blaze muži,
který se bojí Hospodina a má velkou zálibu v jeho přikázáních… V tom žalmu by
měla být inspirace pro náš obyčejný křesťanský život, ať jsme kdekoliv. Dovoluji si
poděkovat Pavlovi Záleskému, že nám všem, kdo jsme mohli v uplynulých letech
být v okruhu jeho spolupracovníků na Regině, v tomto byl a je stále vzorem.
		
Petr Cekota
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klášterní budova regina
Divadelní 3242/6, 760 01 Zlín, tel.: 575 570 569, 776 872 258,
e-mail: reginazlin@centrum.cz, web: www.reginazlin.cz

Změny v klášterní budově Regina

Na základě výsledků výběrového řízení na nového správce klášterní budovy
Regina, které vyhlásila generální představená ThLic. Mgr. Marta Lucie Cincialová,
Th.D., bude tuto funkci od 1. září vykonávat Kamil Šimeček. Aktualizované kontaktní
údaje jsou uvedeny v záhlaví.
Pán Bůh odplať všem, kdo se hmotným, finančním nebo duchovním darem
podíleli na zdárném průběhu rekonstrukce celé budovy. Také děkuji nájemcům
za skvělou spolupráci a přátelské prostředí.
Přeji novému správci Boží přízeň a přímluvu Panny Marie Neposkvrněné,
patronky kaple Reginy.		
Pavel Záleský

Filmový apoštolát

V úterý 1. září v 18.30 hod. proběhne ve velkém sále klášterní budovy Regina
v rámci Filmového apoštolátu promítání dvoudílného italského televizního filmu
Jan XXIII. – papež míru, natočeného v roce 2002.
Kdo byl nejvýznamnějším papežem 20. století? Valná většina dnešních věřících
(ale i nevěřících) při této otázce okamžitě odpoví: Jan Pavel II. Proč? Protože si
vzpomíná na nezvykle dlouhý pontifikát tohoto papeže (stál v čele Církve téměř
27 let). Jan Pavel II. byl
velký papež, ale svým
historickým významem
ho předešel Jan XXIII.
(1881–1963), papež, který
otevřel Církev dnešnímu
světu. Jeho krátký, necelý
pětiletý pontifikát se neopakovatelným způsobem
zapsal do dějin Církve.
Chtěl být jen obyčejným venkovským farářem, nakonec se stal „farářem světa“, který svou laskavostí
a láskou změnil životy mnohých, ať už ve válečné, nebo i poválečné době. Druhý
vatikánský koncil a Karibská krize – to jsou dva velké momenty jeho života, které
k němu neodmyslitelně patří.
Postavu papeže ve filmu ztvárnil neopakovatelným způsobem známý americký
herec Edward Asner, který oslaví v listopadu 91. narozeniny. Do role Jana XXIII. se
vžil s takovým nadšením, že si divák chvílemi myslí, že je to skutečný papež Roncalli.
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