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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Naše osobní evangelizace
Pravdy víry a dary, které nám Bůh stále nabízí (především
modlitba, mše svatá, svátost smíření), je třeba po celý život
stále nově a nově promýšlet. Klást si sami otázky: „Co to je?
Jak? Proč? Kdy? Co mně to dá? O co přicházím? Proměňuje mě
to? Dělá mě to šťastnějším?“ Takové nové promýšlení, poznávání pravd víry potřebují každý rok nejenom předškolní děti,
ale i větší děti, natož dospívající mladí! A ještě mnohem víc my dospělí (počínaje
rodiči, prarodiči až po katechety i nás kněze)!
Druhé nejvíce formujeme ne tím, co jim říkáme, ale tím, jak tyto pravdy žijeme
a co nám přinášejí. Zvláště mladí nechtějí slyšet naše rady, ale chtějí vidět náš život
s Ježíšem. Náš zápal pro Boha. Jedině tím můžeme zapalovat druhé. S našimi slovními vyšlapanými cestičkami si v rychle se měnícím světě už dávno nevystačíme.
Natož nucením či přesvědčováním, že se to či ono má. My sami se nejdříve potřebujeme motivovat.
Velice mě oslovila jedna věta: „Když
jdeme na mši svatou,
jdeme na audienci
k Ježíši.“ Už v sobotu
večer nebo v neděli hned
po probuzení řekněme
dítěti, že nás čeká audience s živým Ježíšem.
K tomu přidejme myšlenku, že v kostele nebudeme jen vzpomínat na to, co se stalo skoro před 2 000 lety, ale budeme jakoby
přeneseni do roku 30–33 do Betléma, na jeho vyučování a konání zázraků, do Jeruzaléma na jeho hostinu, na Kalvárii, k Ježíšovu prázdnému hrobu nebo na slavnost
Letnic.
Může být něco většího?!
Můžeme dát před audiencí s živým Ježíšem přednost něčemu jinému? Spěcháme tam? Nechvěje se naše srdce při pomyšlení, co se tam bude pro nás i pro záchranu druhých a světa dít? Uvědomujeme si, že se nám tam bude nabízet Živá voda?
Pokud ano, pojďme v promyšlení ještě dál, nezastavujme se! Pojďme na hlubinu.
Přinese to jednou velké plody!
K tomu všem vám žehnám.		
P. Ivan Fišar
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE
6. 11.
			
ST
9. 11.
ČT
10. 11.
PÁ
11. 11.
SO
12. 11.
NE
13. 11.
			
ÚT
15. 11.
ST
16. 11.
			
ČT
17. 11.
PÁ
18. 11.

Třicátá druhá neděle v mezidobí
(2 Mak 7,1–2.9–14; 2 Sol 2,16–3,5; Lk 20,27–38)
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Památka sv. Martina, biskupa
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Třicátá třetí neděle v mezidobí
(Mal 3,19–20a; 2 Sol 3,7–12; Lk 21,5–19)
Nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Nezávazná památka sv. Markéty Skotské
Nezávazná památka sv. Gertrudy, panny
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Nezávazná památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů
Petra a Pavla
SO
19. 11. Sobotní památka Panny Marie
NE
20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále
			 (2 Sam 5,1–3; Kol 1,12–20; Lk 23,35–43)

SYNODA – VZDĚLÁVÁNÍ

Historie církve
Máme za sebou již dvě přednášky z nového cyklu SYNODA – VZDĚLÁVÁNÍ. Obě
byly na téma Bible, nejdříve Starý, potom Nový Zákon a život Ježíše Krista. Úroveň
přednášek, které vedl P. Antonín Pražan, SDB, byla velmi dobrá a vaše účast na nich
vysoká. Výbornou úroveň měla po každé přednášce i beseda. Máme velkou radost,
že se chcete více dozvědět o víře a životě ve víře.
Ve čtvrtek 10. listopadu v 19.15 hod. nás v sále „B“ vedle kostela Panny Marie
Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích čeká 3. přednáška na téma Historie církve,
na níž nakousneme různá témata z historie církve včetně těch nepříjemných a kontroverzních, jako jsou např. inkvizice, schizma, křižácké války, husitství apod. Přednášet nám bude P. Petr Košák, SDB z Brna, odborník na historická témata církve. 		
		
Vítězslav Ryšavý
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 20. listopadu 2022.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je již v pátek 11. listopadu 2022 ve 22.00 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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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022, 733 742 700, e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz
web: www.farnostzlin.cz

Poděkování za sbírku na misie

Děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy Misijní neděle, ať už jste tvořili nebo dodali
výrobky, modlili se za misie nebo se podíleli na přípravách jarmarku či programu při
bohoslužbách. Děkuji za finanční dary na misie při sbírce nebo nákupech. Celkový
výtěžek sbírky činil 191 119 Kč, z toho misijní jarmark vynesl 72 432 Kč. Upřímné díky
za všechny potřebné i misionáře.

Nová pastorační rada farnosti

V neděli 6. listopadu budou při mši svaté v 10.00 hod. představeni členové nové
pastorační rady farnosti. Stali se jimi Jan Blecha, Vojtěch Domanský, Jan Dufek
a Mojmír Jurák. První setkání pastorační rady se uskuteční ve středu 16. listopadu
v 19.15 hod. faře.

Pouť ke sv. Martinovi v Příluku

V neděli 13. listopadu se uskuteční pouť ke sv. Martinovi v kapli v Příluku. Mše svatá
bude v 10.30 hod.

Pozvání na Konferenci o evangelizaci

Chci vás srdečně pozvat na V. konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 11.–12.
listopadu 2022 v Kongresovém sále hotelu Clarion v Olomouci (naproti vlakovému
nádraží v Olomouci). Hlavním přednášejícím bude Otto Neubauer z Vídně. V češtině mu před dvěma roky vyšla velice dobrá kniha Mission possible, bohatý manuál
shrnující jeho mnohaleté zkušenosti. Ve své hlavní přednášce v sobotu dopoledne bude mluvit právě o významu dialogu nás, Ježíšových učedníků, se současným
světem. Dalším z hostů je Pavol Strežo, který se bude spolu s Rosťou Šerým sdílet
o evangelizaci mezi mládeží. Sestra Veronika Barátová bude mluvit o rozlišování
v dnešní době fake news. O synodalitě v církvi budou mluvit P. Josef Mikulášek,
Lenka Řezníčková a P. Vlastimil Kadlec. Ze Slovenska přijedou o systematické evangelizaci hovořit Mário Tomášik a Eduard Filo. Dalšími hosty jsou Pavla Petrášková,
David Loula a P. Josef Prokeš.
Konference začíná v pátek ráno v 9.00 hod. a končí v sobotu večer v 19.00 hod.
V pátek i v sobotu odpoledne bude bohatá nabídka paralelních workshopů. Účastníci si budou moci vybrat to, co více odpovídá jejich potřebám, nebo co může obohatit jejich službu. V programu chceme navázat na synodální proces, který v naší
církvi prožíváme a který se silně dotýká právě evangelizace.
Konference chce být povzbuzením, inspirací i formací na cestě evangelizace a také
místem, kde se budeme za probuzení víry v naší zemi modlit. Bližší informace a přihláška na www.evangelizace.cz
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Pozvánka na ekumenickou bohoslužbu

V neděli 6. listopadu vás srdečně zvu k účasti na slavnostním zakončení městských
oslav 700 let od první zmínky o městu Zlín. Ekumenická bohoslužba se uskuteční
v našem kostele v 16.00 hod. Prosíme ochotné farníky o přípravu drobného občerstvení pro hosty.

Stolní kalendáře

Farnost vydala stolní kalendáře na rok 2023.
Vyzvednout si je můžete v sakristii, farní kanceláři nebo v prodejně Veni. Prosíme o příspěvek 70 Kč.
P. Kamil Obr, farář

Svatí Filip a Jakub zvou k ministrování

Milí rodiče, kteří máte šikovné kluky, školou už povinné, kteří se trochu (nebo někdy i víc) nudí v kostele při mši svaté. Nepotřebovali by mít kolem sebe také partu
dobrých kamarádů?
Jelikož vaši kluci buď ještě neumí číst, nebo už umí, ale Život farností nečtou, píši
právě vám. Mohli byste je mým jménem nadchnout a povzbudit pro ministrantskou
službu? Předem vám moc děkuji! Jistě víte, že Ježíš měl za svého pozemského života
rád kolem sebe děti a On se bude těšit i z vašeho chlapce (či chlapců) u oltáře, kde
je také živý. Vyřiďte mu (jim), že já
i ostatní kněží se na ně moc těšíme.
Jejich první ministrantská schůzka
bude v sobotu 12. listopadu v 9.00
hod. na faře. Byl bych rád, kdybyste
je na tento čas někdo z vás (či jiný
příbuzný) na faru přivedli. Jejich
služba pak začne od neděle 13. listopadu.
Mou třetí prosbou je, kdybyste mohli co nejdříve nahlásit e-mailem jméno vašeho
dítěte, do které třídy chodí, jeho datum narození, případně telefon jednoho z vás.
Ideální by pro mne bylo, kdybychom se ještě v týdnu od 5. listopadu mohli osobně
setkat. Rád bych vás seznámil se svým plánem a také vyslechl vaše názory a přání.
K tomu vám dávám na sebe kontakt (tel. 603 844 331, e-mail: ivan.fisar@post.cz).
Věřím, že najdeme aspoň půl hodiny času (dopoledne, odpoledne či večer), a to
buď na faře, nebo i u vás! Kdybyste naše společné setkání nestihli, přesto přijďte
v sobotu 12. listopadu v 9.00 hod. Pokud budete v tomto termínu mimo Zlín, ozvěte
se a najdeme jiný termín, abyste se seznámili se vším potřebným.
Možná, že se někdo z vás ptá: Máme chlapce, který ještě nechodí do školy a chtěl
by přece někdy ministrovat. Je to možné? Ano, ale jedině tehdy, když s ním bude
k oltáři chodit jeho tatínek nebo starší bratr, strýc, který by ho moudře usměrňoval.
Těším se na vaše chlapce i na vás rodiče a žehnám vám!
P. Ivan Fišar
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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

Oznamy
– Adventní věnce: I letos chceme podpořit dětskou hematoonkologii v Olomouci
a přijímáme objednávky na adventní věnce. Zájemci se mohou zapisovat na stolku
pod kůrem do 9. listopadu. Prodej adventních věnců a jiných vánočních dekorací
proběhne v neděli 20. listopadu. Bližší informace na tel. 721 665 916. Děkujeme.
– Nová forma přípravy na křest malých dětí: Rodiče žádající o křest svého dítěte
se nejdříve přijdou domluvit s knězem do farní kanceláře v obvyklých úředních hodinách. Potom začnou docházet na společné přípravy, které probíhají v malém sále
budovy „B“ (vpravo vedle kostela) v úterý od 17.00 do 18.00 hod. (případně v sobotu od 16.00 do 17.00 hod.). Je nutné absolvovat všechna čtyři setkání. Řádným
termínem křtů je první sobota v měsíci v 10.30 hod. (pouze obřad) a poslední neděle
v měsíci při mši svaté v 10.00 hod. (nebo v 8.30 hod.).
– První pátky pro děti: Dětem, které byly u prvního svatého přijímání (ale i starším),
nabízíme, aby si vykonaly Devět prvních pátků. Pomůckou může být pro děti průkazka, která obsahuje jednoduchý návod a data prvních pátků.
K podmínkám patří jít ke svátosti
smíření, na první pátek chvíli adorovat Pána Ježíše v Nejsvětější
svátosti oltářní a jít ke svatému
přijímání. Také se pomodlit Litanie (Kancionál 065) a Zásvětnou
modlitbu k Ježíšovu Srdci (Kancionál 066). Společně se tuto
modlitbu budou děti modlit vždy
na první pátek v 18.15 hod. před
oltářem. Vykonání pobožnosti
Devíti prvních pátků je spojeno s velkými duchovními přísliby. Začali jsme v pátek
7. října. Děti si mohou vzít průkazku a připojit se i v listopadu nebo třeba v lednu.
Jen je potřeba vykonávat tuto pobožnost po devět měsíců bez přerušení.
		
P. Dan Žůrek, SDB
Klub gentlemanů
V naší farnosti již druhým rokem existuje společenství mladých mužů (vysokoškoláků) s názvem Klub gentlemanů, kteří se pravidelně schází každou druhou neděli
v měsíci v 16.30 hod. Formou diskuze či přednášky se společně bavíme o důležitých
tématech spjatých s mužskou spiritualitou či duchovním životem. Důležitou součástí našich setkání je také modlitba. Zájemci o vstup do tohoto společenství (z řad
vysokoškolských studentů) se mohou hlásit u Matěje Škarky (tel. 605 579 131).
		
P. Petr Vaculík, SDB
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HLASY A OHLASY

Příprava letošních biřmovanců

Slavnostní obřad udělování svátosti biřmování ve farnosti sv. Filipa a Jakuba
proběhl letos 2. října. Avšak ještě před samotným biřmováním probíhala pro nás biřmovance důkladná roční příprava. Začali jsme se scházet v září minulého roku a od
té doby každý druhý pátek. Na těchto pravidelných setkáních jsme pod vedením
Markéty Piknové a otce Miroslava Obšivana probírali různorodá zajímavá témata
týkající se dospělého křesťanského života.
Během přípravy to ale nebylo jen o pravidelném setkávání. Se skupinou biřmovanců jsme měli možnost zúčastnit se mnoha zajímavých akcí a prožít spoustu nezapomenutelných zážitků. Například v lednu jsme měli možnost jet na víkend na
Archu do Rajnochovic nebo prožít duchovní obnovu s raperským uskupením zvaným TowMeot ze Slovenska. V červnu jsme měli grilovačku na faře a hned po prázdninách jsme jeli na kurz Filip na Velehrad. Ten můžeme každému vřele doporučit
a troufáme si říct, že pro každého zúčastněného je to zážitek na celý život. Dokonce
jsme ještě před samotným biřmováním stihli výlet s otcem Obšivanem na Slovensko
do Jánošíkových dier. Po celodenním výletě nás navíc čekala velice příjemná zastávka u Obšivanových, kteří byli velice pohostinní.
Ke konci přípravy už jsme začali řešit samotný průběh nedělní biřmovací bohoslužby. Rozdělili jsme si, kdo bude při obřadu zastávat jakou službu, a průběh mše
svaté jsme si nacvičili dokonce i s našimi kmotry. Kdo na slavnosti byl, ví, že nás
biřmoval olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Za to mu patří veliké
díky. Dále bych chtěl poděkovat všem, kdo nás přípravou provázeli, a taky těm, se
kterými jsme mohli biřmování prožít.
Pokud si nejste jistí, jestli k biřmování jít, anebo máte nějaké obavy, věřte, že se
opravdu není čeho bát, neboť příprava je více než důkladná.
		
Lukáš Jakubíček a Lukáš Mihal

Podzimní pouť fotbalistů na Svatý Hostýn

V sobotu 15. října vyrazili fotbalisté z našich farností na svou 23. mariánskou pěší
pouť na Svatý Hostýn. Na pravidelnou trasu Jižní Svahy – Kocanda – Fryšták – Ondřejovsko – Rusava – Grapy – Svatý Hostýn se čtyři poutníci vydali ještě za tmy v 6.00
hod. Za družného hovoru a při společné modlitbě růžence cesta příjemně uběhla
a krátce po 11. hodině jsme se na Svatém Hostýně potkali s dalšími spoluhráči, kteří
buď doputovali kratší trasou, nebo zvolili výjezd autem či autobusem až nahoru.
Před kostelem jsme na dálku pozdravili otce biskupa Antonína Baslera, který za
hlasitého troubení vycházel z kostela po mši svaté, kterou sloužil pro myslivce při
svatohubertské pouti.
Po mši sv. v 11.30 hod. a následném vydatném obědě v poutním domě jsme se
s pocitem krásně prožitého sobotního společenství vrátili auty do svých domovů.
		
Petr Venený
10
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Fotbalisté z našich farností a P. Miroslav Obšivan, CM před bazilikou na Svatém Hostýně

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
7.30, 17.45
čtvrtek 7.30, 18.30
pátek
7.30, 17.00 (adorace) a 18.30 mše svatá
sobota
7.30
neděle
7.30, 8.30, 10.00 (rytmická), 11.30, 20.30
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Světýlkový průvod

V úterý 8. listopadu zveme zvláště děti z Katecheze Dobrého Pastýře, ale i ostatní děti, ke krátkému Světýlkovému průvodu. Sraz je v 18.00 hod. u Kudlovské přehrady. Průvodem projdeme parkem u přehrady (starým hřbitovem) a pomodlíme
se za naše zemřelé a za všechny zemřelé ve Zlíně, za které se nikdo nemodlí.
S sebou si vezměte lampičku se svíčkou.
Marie Domanská a Petra Tomšů

Pozvánka na Svatomartinskou pouť v Přílukách

V neděli 13. listopadu se koná v kapli v Příluku pouť ke sv. Martinovi. Všichni jste
srdečně zváni na poutní mši svatou, která začne v 10.30 hod. Přijďte společně děkovat, prosit, zpívat a oslavovat.		
Lenka Slezáčková

Pozvání na EVDO č. 1. – jak objevovat hloubku a dar mše svaté

V úterý 8. listopadu od 16.00 do 19.00 hod. se uskuteční ve farním domě v Kudlově první setkání EVDO (EVangelizace DOvnitř). Na programu setkání bude zamyšlení, audience u živého Ježíše, mše svatá.
Na nabízený termín je potřeba se přihlásit buď osobně na faře v Sadové ulici,
nebo v sakristii či na farním e-mailu: fazlin-sfaj@ado.cz nebo na mém soukromém
e-mailu: ivan.fisar@post.cz. Dostanete přesnější informace a potvrzení, že budete
očekáváni. Maximální počet účastníků na setkání je 15–20. Další informace je možné
získat na tel. 603 844 331
Více, co to je EVDO (EVangelizace DOvnitř) a k čemu je nabízeno, bylo uveřejněno v ŽF č. 17 ze dne 25. září 2022.		
P. Ivan Fišar

RODINA NEPOSKVRNĚNÉ

Zprávy Rodiny Neposkvrněné
Ve čtvrtek 8. prosince v 17.00 hod. bude v kostele sv. Filipa a Jakuba sloužena
mše svatá za živé a zemřelé členy Rodiny Neposkvrněné. Za všechny je denně obětována mše svatá.
Skupina Rodiny Neposkvrněné zasílá každoročně Svatému otci zprávu o počtu
obětovaných dní za něho, biskupy a kněze. Prosím všechny členy, aby do 20. listopadu podali zprávu o počtu obětovaných dní až do konce roku, uvedli své evidenční číslo, případně jméno, a lístek vhodili do schránky Rodiny Neposkvrněné na faře
v Sadové ul. ve Zlíně nebo ho poslali poštou na adresu: Římskokatolický farní úřad,
Sadová 149, 760 01 Zlín. Zprávu lze poslat i prostřednictvím SMS na tel. 724 967 687.
Děkuji.		
Vlasta Rudlová
12
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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

Salesiánský dobročinný jarmark
a rozsvěcování vánočního stromu

V neděli 27. listopadu dopoledne, na první adventní neděli, se uskuteční 2. salesiánský dobročinný jarmark. V loňském roce byl i přes veškerá covidová opatření
úspěšný. Celý výdělek šel na podporu činnosti SKM Zlín a tak tomu bude i letos. Tímto bychom chtěli požádat všechny, kdo chtějí přispět svými výrobky, ať ručními či
pečenými, vařenými, aby je přinesli do baru SKM nebo do kanceláře SKM nalevo od
kostela. Nosit výrobky můžete již teď na začátku listopadu. Předem moc děkujeme.
Na první adventní neděli odpoledne také připravujeme společně s farností Panny Marie Pomocnice křesťanů rozsvěcování vánočního stromu. V případě příznivého počasí vystoupí dětský soubor Trnečka. Děkujeme všem našim příznivcům a tímto vás na tyto akce srdečně zveme.		
Pavla Oklešťková
SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Pozvánka na adventní duchovní obnovu

Společenství vdov a vdovců srdečně zve
všechny ke ztišení před Vánocemi formou
adventní duchovní obnovy, která proběhne
od 28. listopadu do 1. prosince ve Velehradě
v poutním domě Stojanov. Duchovní obnovu
povede P. Josef Čunek, SJ.
Ubytování je možné v jednolůžkovém
(2 540 Kč) nebo dvoulůžkovém (2 390 Kč) pokoji s příslušenstvím, popř. v jednolůžkovém
(2 150 Kč) nebo dvoulůžkovém (1 940 Kč) pokoji bez příslušenství (sociální zařízení je společné na chodbě). Cena obsahuje ubytování, stravu a režijní výdaje.
Přihlášení je možné do 23. listopadu. Více informací podá Jana Janečková
(e-mail: janec.jani@seznam.cz, tel. 739 342 639). Po zaplacení obdrží účastník včas
informace.
Peníze lze odeslat na účet 2400762484/2010, do poznámky pro příjemce napište
jméno a rodné číslo, jaký pokoj a s kým ubytování. Částku je také možné uhradit
v kanceláři na Regině.		
Alenka Panáková
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Vánoční balíček pro děti na Ukrajině

Arcidiecézní charita Olomouc jej prvně realizovala v roce 2008. Praktické dárky,
které připraví jednotlivci, rodiny, třídy či pracovní kolektivy, jsou dětem předány
v lednu následujícího roku. Pro rodiny představuje dárek výraznou materiální pomoc. Pro ty děti, které nežijí se svými
rodiči, je pak balíček symbolickým
gestem, že v jiné části světa existuje
někdo, kdo na ně myslí. A mnohdy
je to jediný dárek, který dostanou.
Budete mezi těmi, kteří se s radostí
a nadšením do přípravy balíčku na
Ukrajinu zapojí?
Za dobu trvání projektu bylo dětem z dětských domovů a sociálně
slabých rodin na Ukrajině, konkrétně
ve městech Berežany, Bortnyky, Kolomya, Ternopil a Lopatyn, předáno 3 779 dárků!
Letos budou dárci připravovat 370 menších či větších krabic s vánočním překvapením. Mezi obdarovanými bude tentokrát i několik dětí uprchlíků z východu Ukrajiny.
Děkujeme všem, kdo se zapojí. Seznam dětí, podmínky a termíny darování na najdete na našich webových stránkách. Více informací také na tel. 603 491 601.

Podzim – čas, kdy se příroda krásně zabarvuje

„Děkuji. Moc. Úplně jsem si tady odpočinula,
vyčistila hlavu. Moc děkuji, že jste tady také pro
nás,“ nešetřila slovy díků lámanou češtinou paní
Ludmila, kterou doplnila maminka Liliana: „Moc
děkujeme za vaši práci a za to, že pomáháte našim dětem v této pro nás nelehké době.“ Obě
spolu s dalšími přijaly pozvání k setkání Barevný
podzim 2022. Šlo o multikulturní adaptační a integrační aktivitu,
určenou především maminkám s dětmi, které v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině opustily svoji zemi, své domovy, rodinu a přátele. A na jaké místo si maminky dekoraci umístí? Většina na vstupní
dveře přechodného domova, některé do jeho oken.
Poděkování patří také partnerovi – zábavnímu parku TOBOGA Galaxie Zlín.
14
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Osobní automobil pro Pavlu

Tříkrálová sbírka je přímou pomocí osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku. Díky tomuto
projektu může zlínská Charita poskytnout materiální pomoc lidem k překlenutí nastalé obtížné životní situace.
Tentokrát šlo o pomoc devatenáctileté studentce, které
se před rokem obrátit život naruby. Během tří dnů přestala chodit a ocitla se na invalidním vozíku. Když se před
časem Pavla obrátila na Charitu Zlín, měla dvě velká přání: „Osobní vůz s automatickou převodovkou a ručním ovládáním, který mohu řídit sama. A moc mi pomáhají
rehabilitace, díky nimž mám méně ztuhlé nohy, nebolí mne tolik záda a pohyb na
vozíku je tak pro mě o moc snazší. Navíc je to i forma fyzické aktivity, takže je to
dobré nejen na tělo, ale i na psychiku. Mám tak lepší náladu.“
Díky všem, kteří se do sbírky zapojují. Zlínská Charita mohla pomoct s plněním
přání – z výnosu sbírky byl poskytnut příspěvek na automobil i rehabilitace. „Všem
děkuji za příspěvek na auto, které mi, jako vozíčkáři, velmi usnadňuje dopravu do
školy i k lékaři. Je pro mě opravdu důležité a moc si pomoci vážím. A také bych
ráda poděkovala za příspěvek na rehabilitace, které mi velmi pomáhají a díky nimž
neztrácím sílu,“ napsala Pavla. Charita Zlín znovu a opakovaně děkuje všem, kteří se
aktivně zapojují do největší dobrovolnické akce v naší zemi, jíž je Tříkrálová sbírka.
Moc si toho vážíme.

Charita Česká republika předala Cenu Charity 2022

Letos cenu získalo devět skvělých pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů
Charity. U příležitosti předání ocenění se konala mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Celebroval ji Mons. Jan Graubner, kterého na
udělení ceny nominovala Arcidiecézní charita Olomouc. Velká gratulace a poděkování.		
Pavla Romaňáková

Snímek Charita Česká republika
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KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2022
KŘTY
Šimon Ročák
Tereza Marie Štěrbová
Beáta Urszula Štěrbová
Julie Anna Langrová
Vít Josef Vacula
Antonín Vodička
BIŘMOVÁNÍ
Anna Marie Bartozelová
Martin Ondřej Dirbák
Ondřej Kryštof Doležel
Jan Augustin Dufek
Kamila Alžběta Glogarová
Magdaléna Dorota Hartigová
Kateřina Agáta Hnilová
Roman Bernard Horyna
Marcela Terezie Hrabalová
Lukáš Augustin Jakubíček
Josef Kryštof Jurák
Zdeňka Marie Knedlová
Milan František Kohoutek

Antonie Marie Dvorská
Ema Anna Dostalíková
Josefína Janotová
Benjamin Pavelec
Natálie Anna Jiříčková

Milan Antonín Kostka
Lukáš František Mihal
Radka Ludmila Nová
Jolana Marie Palíšková
Jan Petr Pavelec
Pavla Františka Poláchová
Aneta Cecílie Ryšavá
Vladimír Josef Silnica
Tomáš Rupert Skalička
Hana Josefína Bakhita Ušelová
Michal Pavel Vápeník
Jarmila Terezie Vařáková
Elizavet Marie Yatsenko

SŇATKY
Vilém Tesáček a Michaela Mahdalíková
Jiří Slavík a Gabriela Vacková
Michal Pilík a Dagmar Moravčíková
POHŘBY
Ivanka Statečná (1947)
Alenka Blažková (1927)
Antonín Váňa (1945)
Věra Lukášová (1927)
16

Věra Kolenovská (1942)
Ludmila Berkešová (1937)
Jarmila Řehová (1951)
Zděnek Rybka (1927)
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