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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Příští nedělí začíná nový církevní rok.
V jeho průběhu budeme vedeni Božím slovem, abychom
se nechali obdarovat světlem (advent), pak Slovem, které se
v nás vtěluje a rodí, a my můžeme zakoušet jeho blaženou přítomnost (Vánoce).
Svátek Zjevení Páně 6. ledna nabízí uvidět tento nedocenitelný poklad očima srdce – objevit Spasitele v sobě samém.
Při svátku Křtu Páně pak mohu prožít, že Ježíš ve mně je nositelem Ducha Svatého. Abych přijal tajemnou pravdu, že i já mám v sobě Ducha a i já Jej mám pro
druhé.
Popeleční středou zahájíme čas opouštění „Egypta“ – falešných pozemských
jistot a dober (Postní doba).
Abychom (Velikonocemi) vstoupili do Zaslíbené země svého nitra a mohli dosvědčit druhým i sobě, že nejen máme Ducha Svatého, ale můžeme překonat i onen
druhý dopad dědičného hříchu, kterým je vyhnání z ráje, a opět bydlet v sobě.
A církevní rok pokračuje dobou velikonoční, pak liturgickým mezidobím a stále
nás formuje a prohlubuje.
Nyní jsme tedy zváni, abychom se na cestu do nového církevního roku vydali.
Kéž se nám podaří udělat první krok a advent a celý církevní rok dobře prožít.
		
P. Dan Žůrek, SDB

Snímek Jarmila Fussová / Člověk a Víra

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 4. prosince 2022.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je již v pátek 25. 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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Slavnost Ježíše Krista Krále
(2 Sam 5,1–3; Kol 1,12–20; Lk 23,35–43)
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Nezávazná památka sv. Kolumbána, opata
Památka sv. Ondřeje Dung–Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Sobotní památka Panny Marie
První neděle adventní
(Iz 2,1–5; Řím 13,11–14; Mt 24,37–44)
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
První pátek v měsíci
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Druhá neděle adventní
(Iz 11,1–10; Řím 15,4–9; Mt 3,1–12)

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Filmový apoštolát

Srdečně vás zveme k promítání amerického filmu
Na vrchol (The Climb, 2002), které se uskuteční v pondělí 28. listopadu v 18.30 hod. v sále pod kostelem
sv. Vojtěcha v Otrokovicích.
Derrick Williams (Jason George) je horolezec, odhodlaný dokázat sobě i celému světu, že nepotřebuje nikoho
a vystačí si sám. Neváhá kvůli tomu riskovat. Vytáhni se,
nebo táhni – to je jeho heslo. A vytahovat se umí. Protože
táhnout domů pro něj nepadá v úvahu. Je tak trochu pravým opakem Michaela Harrise (Ned Vaughn), jiného horolezce, s nímž Derricka chtěj nechtěj spojí cesta za uskutečněním jejich životního snu, výstupu na velmi nebezpečnou
andskou velehoru. Michael neriskuje víc, než musí, a dobře ví, že v životě jsou i důležitější věci než lezení po horách. Ale právě v horách se život odhaluje až na dřeň. Co má
v životě opravdu cenu a na čem záleží, to se pozná až tam nahoře. A o tom je tento
film. A také o cestě k Otci, protože ztratit někdy znamená nalézt.
Film uvádíme s českým dabingem. Občerstvení je zajištěno, vstup volný.
		
Pavel Záleský
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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 pro Charitu

Děkujeme za vaše dary při sbírce pro Charitu. Její výtěžek činil 45 283 Kč.

Červená středa

Ve středu 23. listopadu si připomeneme při bohoslužbách křesťany po celém světě, kteří jsou pronásledováni pro svou víru. Vzpomeňte, prosím, také v soukromé
modlitbě.

Adventní koncert duchovní hudby v kostele

V sobotu 3. prosince se v kostele v 17.00 hod. uskuteční adventní koncert komorního orchestru Concertino. Koncert pořádá Charita Zlín.

Mikuláš v kostele

V neděli 4. prosince zveme všechny děti na setkání se svatým Mikulášem při bohoslužbách v 8.30 a v 10.00 hod.

Prodej vánočních hvězd pro dětskou onkologii

Druhou neděli adventní (4. prosince) se v naší farnosti uskuteční již podruhé charitativní sbírka, kterou organizuje Šance Olomouc o.p.s. Sbírka z prodeje vánočních
hvězd podpoří těžce nemocné děti, které se léčí na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Červené i bílé vánoční hvězdy jste si mohli objednávat do 20. listopadu v kostele a prodejně Veni. Vyzvednout si a uhradit je budete moci v neděli po
všech dopoledních bohoslužbách ve farní garáži. Cena je 120 Kč/ks.

Chystáme na advent

•Adventní aktivita pro rodiny s dětmi – připravují společně katechetky obou farností a CZŠ – více se dočtete dále ve zpravodaji.
•Rorátní mše svaté v 6.30 hod. – pro děti i dospělé každý všední den.
•Adventní středy – krátká adventní zastavení nad vybranými tématy s hosty v rámci večerní mše svaté. Bližší informace k hostům a tématům upřesníme v ohláškách
a na plakátcích.

Adventní duchovní obnovy pro mládež

•9.–11. prosince – Duchovní obnova pro mladé 14+, Kurz Filip s TowMeot, pořádá
farnost ve spolupráci s SKM ve Fryštáku na Domě Ignáce Stuchlého. Přihlašování
a informace na webu disfrystak.cz
•16.–17. prosince – Předvánoční duchovní obnova s Mgr. Veronikou Černuškovou,
pro mladé ve věku 13–25 let, pořádají animátoři zlínského děkanátu.
		
P. Kamil Obr, farář
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Pozvánka na farní ples
Zveme vás na farní ples, který se uskuteční 21. ledna 2023 od 19.30 hod. v kulturním
domě ve Fryštáku. K tanci bude hrát kapela akuStyk. Na všechny čeká bohatá tombola, dobré pití, teplé jídlo i scénka našich kněží. Vstupenky budou v předprodeji od
poloviny prosince v klubu Pod Kánoí.
Pro zdárný průběh plesu bude potřeba, stejně jako minule, vaše dobrovolnická pomoc. Informace o pomoci budou zveřejněny na farním webu a v Životě farností.
		
Lukáš Klinkovský

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

Stalo se a probíhá
– Příprava na biřmování je již v plném proudu. Mladých biřmovanců je více než čtyřicet, starších téměř deset. Setkáváme se každou druhou neděli. Nyní je před námi
také adventní duchovní obnova mládeže ve Fryštáku.
– Běží příprava na první svaté přijímání. Dětí je téměř padesát a připravují se pod
vedením Hanky Poislové. Setkáváme se také s rodiči. Prosíme o modlitbu za děti
i za jejich blízké.
– Nově zavedená mše svatá pro nejmenší děti, resp. pro rodiče nejmenších dětí, je
každý čtvrtek ráno v 8.30 hod. v kostele.
Oznamy
– Příští neděli 27. listopadu vás všechny zveme na salesiánský dobročinný jarmark.
Bude se odehrávat v dopoledních hodinách v malém sále budovy „B“ a chceme se
při něm pokusit prezentovat naše dílo pro mládež (která to nemá v životě tak úplně
jednoduché) a podpořit ji.
– Odpoledne 27. listopadu budeme před kostelem žehnat vánoční strom, který
také rozsvítíme. Pro sídliště a město má být znamením naděje, kterou dává jenom
Bůh, na jehož příchod čekáme. Zájemcům také posvětíme adventní věnce a prožijeme společně začátek nového církevního roku.
– Obě zlínské farnosti zvou děti ke společné přípravě na Vánoce! Základním motivem pro letošní adventní aktivitu je světlo. Ježíš o sobě říká: „Já jsem přišel na svět
jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ Bůh, který se narodil
jako člověk v temnotě betlémské noci, chce přijít také do našich temnot a prozářit
je svou přítomností. Více se dočtete v samostatném článku.
P. Dan Žůrek, SDB
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Adventní aktivita pro děti

Obě zlínské farnosti zvou děti ke společné přípravě na Vánoce!
Základním motivem pro letošní adventní aktivitu je světlo. Ježíš o sobě říká:
„Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ Bůh, který se narodil jako člověk v temnotě betlémské noci, chce přijít také do
našich temnot a prozářit je svou přítomností. Chce přijít do temnot našich vztahů,
nejistot, těžkostí, hříchů a bolestí. O Vánocích se „Slovo stalo tělem“ a Kristovým
tělem je také církev, tedy každý z nás. I my máme přinášet Kristovo světlo do všech
každodenních situací.
Nebuďme tedy jen pasivními příjemci radostné zvěsti o Ježíšově narození, ale
pojďme se také podílet na šíření „světla“ – víry, dobra, lásky a radosti. Pojďme společně přinést toto světlo i do našeho města!
První adventní neděli si děti v kostele vyberou svůj domeček, podepíší si
ho a umístí do „města“. Domek má čtyři okna, stejně jako je adventních týdnů.
Ale zatím jsou všechna okna zhasnuta. Tento domeček se děti pokusí během adventu rozsvítit.
Každou adventní neděli si domů odnesou kartičku s úkolem, který se pokusí celý
týden plnit. Když se to povede, rozsvítí následující neděli pomocí žlutého obdélníčku jedno okno na svém domečku.
První kartička s úkolem bude trochu zvláštní. Bude mít také tvar domečku, ale
místo jednoho ze čtyř okýnek bude úkol. Tento domeček s úkolem si děti vezmou
domů a dají si jej na viditelné místo. Do dalších okýnek si pak postupně přilepí další adventní úkoly. Vznikne tak adventní kalendář, na kterém uvidí, kolik času ještě
zbývá do Vánoc.
Aby v našem městě bylo ještě více světla, budeme rozsvěcovat i hvězdnou oblohu. Za každou účast na rorátech, ale i jiných mších sv. si děti přilepí na oblohu jednu
hvězdičku.
Podaří se nám do Vánoc rozsvítit Zlín?
Pavlína Pilušová a Petra Tomšů
SYNODA – VZDĚLÁVÁNÍ

Přednášky z cyklu Synoda – vzdělávání

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme se v hojném počtu setkali na 3. přednášce cyklu
Synoda – vzdělávání, tentokrát na téma historie církve. Brněnský salesián P. Petr
Košák, SDB nás provedl historií naší církve velmi fundovaně, pravdivě a bez příkras,
nevynechal žádné důležité téma a zaujal nás v sále natolik, že jsme ani nedutali
a poslouchali. Přednášku doplnila na závěr, jako obvykle, otevřená diskuze.
Ve čtvrtek 24. listopadu v 19.15 hod. v malém sále kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů bude následovat další přednáška. Tentokrát nás P. Zdeněk Jančařík,
SDB, z Brna provede těžkými tématy současnosti katolické církve. Bude to jistě velice zajímavé a poučné, proto dorazte včas a s připravenými otázkami, pokud se
budete chtít na něco otce Zdeňka zeptat.
Vítězslav Ryšavý
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Kurz Alfa ve Zlíně

Kurz Alfa je příležitostí pro každého, kdo chce hledat odpovědi na životní otázky
a prozkoumat křesťanskou víru. Jedná se o dvanáct diskuzních večerů a jedno celodenní sobotní setkání. Každý večer začíná společnou večeří, následuje promluva
na téma týkající se základních otázek víry. Diskuze k tématu probíhá ve skupinkách
v příjemné a přátelské atmosféře. Alfa je vhodná pro lidi hledající nebo ty, kteří potřebují obnovit či znovu nalézt osobní vztah s Bohem. Není určena pro lidi věřící,
kteří žijí poctivý, živý vztah s Bohem. Můžete ale lidi hledající na tento kurz doprovodit. Účast je nezávazná, vstup je zdarma.
Témata jsou tato:
– Jde v životě ještě o víc?
– Kdo je Ježíš?
– Proč Ježíš zemřel?
– Jak získat víru?
– Proč a jak se modlit?
– Proč a jak číst Bibli?
– Jak nás Bůh vede?
– Kdo je Duch svatý? Jak Duch svatý jedná? Jak jím mohu být naplněn?
– Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
– Jak odolat zlému?
– Proč a jak mluvit o víře s druhými?
– Uzdravuje Bůh i dnes?
– A co církev?
Začíná se 18. ledna 2023 v 18.30 hod. v budově Reginy (Divadelní 3242) ve Zlíně.
Více informací a přihlášky na www.farnostzlin.cz nebo www.kurzyalfa.cz. Kontakt:
alfafarnostzlin@gmail.com, tel. 737 976 213.
Prosíme, oslovte své přátelé, známé, sousedy, spolupracovníky a příbuzné, kteří
Boha neznají, a zkuste je povzbudit k účasti na tomto kurzu. Prosíme též o modlitbu
za požehnání pro celý kurz Alfa.		
Pavla Genzerová

Alfa je pro všechny, kdo hledají

Je to už pár let, kdy jsem neprožívala právě šťastné životní období. Řeknete si,
že člověk nemusí být stále šťastný, že i smutek a trápení k životu patří. Souhlasím,
ale někdy už je toho příliš a najednou zjistíte, že ačkoli jste člověk racionálně myslící,
vzdělaný, jinými slovy – „nohama na zemi“, je to málo a toužíte se odrazit a „létat“.
Odletět jinam, do míst, kde je klid, pokoj a radost, kterou nám někdy životní situace
prostě vezmou, a my si s tím nevíme rady. Zůstává prázdno… A tak nás to pomalu
přerůstá a dlouhým smutkem a trápením se dostáváme pomalu, ale jistě do depresí.
Ten kdo má ještě zbytek zdravého rozumu, vyhledá odbornou pomoc, dokud je ještě
čas. Tak zajistíte životní funkce pomocí léčiv a snažíte se žít a fungovat. Ale co dál?
8
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Tím to totiž nekončí… Nejsme jen tělo bez duše. Jsou prostě věci, které ovlivnit můžeme, a pak ty, které ne.
A právě tehdy jsem jako nevěřící člověk vstoupila na „křižovatku“, kam nás Bůh
přivádí několikrát v životě. Je to konec jedné cesty a začátek druhé. My si to často neuvědomujeme, a protože nevidíme do budoucnosti, často si myslíme, že je to buď náš
vrchol, nebo konec. Jak jsme pošetilí… A to je přesně ta chvíle, ve které se ocitá člověk
bez víry, anebo s malou vírou, a následkem toho upadá do beznaděje. Právě v tuto
chvíli, kterou jsem jako matka čtyř dětí s existenčními problémy prožívala, jsem potkala po letech odloučení přátele, kteří mi pomohli. Nejen že mi nabídli práci, kterou jsem
marně sháněla už druhý rok, i na úřadu práce, a tím mi pomohli ve světě hmotném,
ale otevřeli mi cestu i do světa duchovního. To nové, o čem jsem neměla v tu chvíli ani
potuchy, mělo ale teprve přijít.
Vše najednou dostalo jiný směr, a když jsem se trochu stabilizovala a nadechla se,
přišla druhá fáze. Dostala jsem pozvání na kurz Alfa. Absolutně jsem netušila, o co
jde. Prozradím, že tím člověkem, který mě pozval a o kterém mluvím, je Ludvík Šojdr,
který Alfu pořádal v Kroměříži již léta. Dnes si s úsměvem uvědomuji, jak byl opatrný, když mě zval, aby mě „nevyděsil“. Nevěřící člověk má totiž s přijetím Boha a víry
dost problém. Dnes už bych dokázala říct z vlastní zkušenosti, že je to právě z důvodu
jakéhosi strachu z nevědomosti, z něčeho neznámého, co nám nedává logiku a racionální vysvětlení, co nemůžeme držet pevně v dlaních. Prostě, když to shrnu, velmi
brzy jsem pochopila, o co na kurzu Alfa jde, a ten vnitřní boj, který ve mně nastal, si
ani nedokážete představit. Byla to úžasná setkání s milými lidmi, ale moje nezkrotná
duše se uvnitř vzpínala jako hřebec, když mu dáte ohlávku. Byl to doslova vnitřní boj
mého ega a na druhé straně vděčnosti Ludvíkovi za pomoc v životě a svědomí, že ho
nechci zklamat, když odejdu. Jak to dopadlo? No dnes se tomu oba smějeme a vždy
mi říká, že jestli jsem kurz Alfa dochodila jen kvůli tomu, tak Bohu díky! Já z toho pomyslného hřebce mého ega totiž v průběhu Alfy „spadla“ a „rozsvítilo se mi“. Byla to
velká rána do hlavy i do srdce, kterou jsem „utrpěla“. Jako když vás při zástavě srdce
nahodí defibrilátorem a ono se opět rozběhne k životu. Najednou vidíte život úplně
jinak a přichází vděčnost.
A tak jsem „vstala“ a šla dál, abych „naslouchala tomu, co mám dělat“. „Všechno má svůj čas.“(Kaz 3). Byly to víc než tři dny, kdy jsem „ještě neviděla“, možná tři
roky… Co je čas u Pána? Ale postupem času se mi začal otevírat pohled na svět jinýma
očima, který jsem dříve neznala. Byl krásný, plný lásky a nových pohledů na něj a hlavně naděje, která dnes lidem tak chybí.
Moje rodina i mí přátelé se museli s mou změnou vypořádat a bylo to pro všechny
nové a zvláštní. Ale dnes už mě přijali – novou a šťastnou. Mé obrácení bylo opravdu
od slova „obrátit se“. Dnes jsem katechetkou, mám za sebou teologické kurzy, dokonce dva roky na teologické fakultě, vyučuji děti náboženství, vyprávím o mém obrácení,
doprovázím duchovně ty, kteří to potřebují, píšu svědectví i duchovní zamyšlení, raduji se z každého dne a z každého člověka, který najde Boha – nekonečnou bezbřehou
Lásku. I tak může skončit kurz Alfa. Není jen pro nevěřící, ale pro všechny ty, kdo hledají a ještě nenašli. Věřte, stojí to za pokus.
Tamara Suchánková
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Bůh volá dělníky na svou vinici

Koncem října jsem navštívila slovenskou Godzone tour v Ostravě. Tato akce není
jen o večerním koncertu plném tance, hudby, světelné show, svědectví lidí, o modlitbách a evangelizaci přítomných. Dobrovolníci z Projektu Godzone, ale i z jiných
měst a vesnic Česka a Slovenska mají mnohem větší záběr. V každém ze šesti měst
v ČR i SR pracovali už od brzkého rána. Evangelizovali na náměstích i ve školách,
kde zvali širokou veřejnost na večerní koncert. V každém městě, kde byla zastávka
tour, navštívili hospice a střediska pro lidi bez domova, kde rozdávali obědy. Také
pracovali na zahradách nebo umývali okna. Mezitím další týmy mladých lidí už pracovaly v halách, stavěly pódia, síťovaly kabely, věšely reflektory, přinášely rekvizity,
chystaly občerstvení, hudební program aj.
Při večerním koncertu
v ostravském zimním stadionu mě potěšilo, že jsem slyšela
i češtinu díky několika kněžím
a lídrům společenství z Moravy, i z našeho kraje. Modlili
se z podia za nás přítomné.
Svědectví zaznělo i od Ondřeje Lišky, lídra chválové kapely
Gedeon a spoluzakladatele
Ondřej Liška a kapela Gedeon
společenství Projekt On z Valašských Klobouk. Jedná se o společenství mladých lidí, kteří byli osloveni Bohem
a zasaženi jeho velkou láskou, dostali touhu do srdce dělit se o tuto svou zkušenost s ostatními. Rozeznali ve svých nitrech důležitost misijního poslání v naší zemi.
Je možné je vidět nejen v našem kraji, ale už i v jiných částech Moravy. Slouží obětavě ostatním lidem Večery chval, přímluvnými modlitbami, duchovními obnovami
(např. kurzem Filip), formacemi druhých a doprovázením v malých společenstvích.
Pořádají též konference Poslaný i programy pro děti ve Valašských Kloboukách.
Neuvěřitelné! Stejně jako celý Projekt Godzone, který slouží už mnoho let v různých
oblastech Slovenska, např. pořádají konference mužské a ženské, Godzone Camp,
animátorské školy. Vytvořili vzdělávací portál Godzone Academy, věnují se evangelizačním výjezdům do farností a společenství pod názvem Godzone misie. Působí
v oblasti médií a sociálních sítí, např. v TV Lux nebo TV Noe. Děkuji Bohu, že stále
volá dělníky na svou vinici, a děkuji všem, zvláště mladým lidem z Projektu Godzone
a z Projektu On, že otevřeli svá srdce, nezavřeli se se svou vírou doma a zaslechli
toto volání k misiím.
Nejbližší akcí společenství z Valašských Klobouk bude duchovní obnova – kurz
Filip ve dnech 2.–4. prosince. Bude se konat ve Stojanově gymnáziu ve Velehradě.
Více informací na www.projekt-on.cz. Tuto obnovu všem vřele doporučuji.
		
Pavla Genzerová
10

ŽIVOT FARNOSTÍ 21 • 2022

Prostři místo u vánočního stolu hladovějícímu dítěti

Jestliže nevíte, co letos darovat pod
stromeček, máme pro vás tip na dárek,
který udělá radost všem lidem dobré vůle
a navíc reálně mění lidské životy. Hnutí
Mary´s Meals pomáhá už více než dvěma
a čtvrt milionu dětí na celém světě. Poskytuje jim vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit a hodně se toho naučily. To přináší naději příští
generaci a doslova zachraňuje životy.
Letos o Vánocích se můžete k hnutí
připojit a prostřít jeden nebo i více virtuálních talířů u vašeho stolu za pouhých
Dárkový poukaz Mary´s Meals
459 Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti
na celý školní rok. Můžete zakoupit tištěný nebo elektronický poukaz na e-shopu
hnutí Mary´s Meals (eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu),
případně navštívit www.mistouvanocihostolu.cz
Veronika Miškaříková

Pozvánka na vánoční pouť ke štípskému jezulátku

Poutní místo Štípa je známé zejména díky zázračné sošce Madony, ke které
po staletí přicházejí poutníci. Pro tuto sochu započal slavný Albrecht z Valdštejna
budovat současnou svatyni, aby socha měla
důstojné místo, což se také podařilo. Sochu
je možno spatřit na hlavním oltáři. V období
Vánoc ale poutníci přicházejí na vánoční pouť
ke štípskému jezulátku. Jedno malé je možné
spatřit v betlémě, který je vystaven v boční
kapli, a to druhé, mnohem větší, je před oltářem. V kostele je možno si také vzít do svých
domovů betlémské světlo, které do Štípy dorazilo až ze samotného Betléma – z města, kde
se narodil Kristus.
Půlnoční mše svatá ve Štípě začne ve 23.00
hod. a ze Zlína je na ni zajištěn speciální autobus. Pro děti bude ještě zvláštní „půlnoční“ mše svatá již v 15.00 hod.
Za zmínku stojí také novoroční koncert cimbálové muziky DANAJ ze Strážnice,
který bude v štípském chrámu v neděli 1. ledna v 18.00 hod.
Kostel je ve sváteční dny otevřen od 13.00 do 18.00 hod. Srdečně všechny zveme na vánoční pouť do Štípy.		
Lubomír Hnilica
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Klub maminek v prosinci

Také v prosinci zveme všechny maminky a jejich děti do Klubu maminek. V úterý
6. a 20. prosince se sejdeme v 8.30 hod. na faře v Sadové ulici na otevřené Modlitby
matek a poté budeme od 9.00 do 10.30 hod. pokračovat kafíčkováním (maminky si
povídají a děti si hrají).
V úterý 13. prosince neproběhnou ani Modlitby matek, ani klasický Klub maminek
na faře, ale společně se vydáme na vánoční trhy do Olomouce. Sejdeme se v 9.00
hod. na vlakovém nádraží ve Zlíně, odkud v 9.22 hod. odjíždíme. Zpátky se vrátíme
někdy odpoledne podle domluvy. Těšíme se na vás!
Alžběta Volfová

Živý betlém

Po dvouleté pauze jste v pondělí 26. prosince v 16.00 hod. opět zváni ke zhlédnutí Živého betléma, v letošním roce však netradičně na náměstí Míru.
Společně si připomeneme příběh o narození našeho Pána v podání dobrovolníků
z farností, nebude chybět hudební doprovod v podání Baby scholičky a Deváté scholy, těšit se můžeme také na ovečky.
Vzhledem ke změně místa letos neproběhne tradiční farní punčování a pro letošní
rok jsme upustili také od charitativního podtextu celé akce. Po skončení představení ale
můžete stejně jako každý rok zavítat do kostela, kde pro vás bude připraveno vánoční
ztišení a zastavení a samozřejmě také možnost prohlédnout si jesličky.
Přípravy na akci jsou nyní už v plném
proudu, a proto bychom chtěli každého
z vás poprosit o pomoc.
Živý betlém v roce 2019
Prosíme, už nyní se modlete za tuto akci.
Každoročně na Živý betlém přijde několik stovek lidí, věřících či nevěřících. Pojďme
proto tuto akci svěřit do rukou Pánu, aby byla jeho nástrojem.
Po skončení Živého betléma na náměstí budou u jesliček v kostele sv. Filipa a Jakuba jako památka na toto odpoledne připraveni andělíčci. Tyto andělíčky můžeme
společně vytvořit. Od začátku prosince budou v kostele na stole v košíku připraveny šablony na jejich výrobu. Vezměte si ji (jednu, nebo klidně i více, jako jednotlivec,
nebo celé společenství), poskládejte ji dohromady, připište svůj oblíbený citát z Písma a odevzdejte hotového andělíčka do připraveného košíku na stejný stůl. Pojďme
tuto aktivitu pojmout evangelizačně – myslete v modlitbách na toho člověka, který
vašeho andělíčka dostane.
Pozvěte na Živý betlém své blízké a známé. Pán vám žehnej za vaši ochotu, váš
čas a vaši pomoc!		
Alžběta Volfová
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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

Ministranti vyrazili na výlet

O podzimních prázdninách využili ministranti dobrého počasí a vyrazili do Vizovic. Cílem výpravy bylo navštívit Kozí farmu a vyzkoušet kozí mléko a sýr. Další cesta
vedla nahoru na Janův hrad, kde si ministranti zahráli hry, opekli špekáčky a závěrem se stavili pomodlit na hřbitově ve Vizovicích. Výlet se vydařil ke spokojenosti
všech zúčastněných.

Boscopátek

Zveme všechny mladé od 14 do 26 let na cestovatelský Boscopátek, který se
uskuteční v pátek 25. listopadu 2022 od 19.00 hod. v klubu SKM Zlín. Vstup je zdarma, můžete si zakoupit občerstvení.

Salesiánský dobročinný jarmark a rozsvícení vánočního stromu 2022

Na první neděli adventní 27. listopadu srdečně zveme na Salesiánský dobročinný jarmark. Uskuteční se během dopoledních bohoslužeb v sále u kostela Panny
Marie Pomocnice křesťanů. Můžete tak podpořit činnost salesiánů ve Zlíně.
Ve stejný den 27. listopadu od 16.00 hod. proběhne před kostelem na Jižních
Svazích požehnání a rozsvícení vánočního stromu, vystoupí soubor Trnečka a poté
kapela Molekula. Bude možnost zakoupit čaj, svařák a drobné občerstvení.

Beseda s P. Zdeňkem Jančaříkem, SDB

V neděli 11. prosince se v 17.30 hod. uskuteční v klubu SKM Zlín beseda se salesiánem P. Zdeňkem Jančaříkem, SDB. Otec Zdeněk v současné době působí v Brně-Žabovřeskách a je autorem několika knih. Beseda bude zaměřena na jeho poslední
knihu s názvem Žena ať v církvi promluví.
Pavla Oklešťková
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Poděkování pečovatelkám
Vážená paní Vlčková, Vám a všem pečovatelkám velice děkuji za pomoc, péči
a krásný přístup při péči o mého manžela. Práce Charity je neocenitelná, velmi potřebná a záslužná. Přeji Vám všem hodně zdraví a sil do další činnosti. Bohumila s rodinou
Je povzbuzením, když si za pečovatelkami najde cestu poděkování za jejich práci. A radostí je, když veřejnost přijme pozvání u příležitosti dne otevřených dveří.
A to se stalo v druhém listopadovém týdnu. Měsíc padajícího listí pro tuto aktivitu
není zvolen náhodně. Je to čas, kdy je připomínána památka sv. Anežky České, kterou si pracovnice před léty zvolily jako svoji patronku. Sv. Jan Pavel II. o ní napsal:
„Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné, a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.“
Ocitli jste se bezradní, neboť se váš blízký stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých? Nemáte sílu mu dát potřebnou péči? Nebo vám samotným činí stále větší problém postarat se o sebe stejně jako dříve? Odbornou péči uživatelům v jejich
přirozeném prostředí, u nich doma, poskytnou pracovnice Charitní pečovatelské
služby Zlín, které vzkazují: „Jsme tady pro vás! Už jednatřicet let.“
Sociální službu podporují: Zlínský kraj, statutární město Zlín a dárci.

Adventní koncert duchovní hudby

Přijměte pozvání na adventní koncert, který se uskuteční v sobotu 3. prosince v 17.00 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba. Vystoupí komorní orchestr Concertino
řízený uměleckým vedoucím Miroslavem Křivánkem. Jako sólistky vystoupí Anna
Dostálová a Anna Talašová (změna vyhrazena). Vstupné je dobrovolné. Bude také
možnost finančně podpořit Mariánku – dívku na vozíku.
Koncert finančně podpořilo statutární město Zlín a technicky farnost sv. Filipa
a Jakuba.

Mše svatá za Charitu Zlín

Přijměte pozvání na mši svatou za Charitu Zlín, která se uskuteční ve čtvrtek
8. prosince v 15.00 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Tříkrálová sbírka 2023

V děkanátu Vizovice a v části Zlína se od 2. do 8. ledna 2023 uskuteční Tříkrálová
sbírka 2023. V celé republice bude sbírka probíhat až do 15. ledna 2023.
Záštitu nad sbírkou v regionu Zlínsko převzal Vojtěch Volf, náměstek primátora
a člen Rady města Zlín. Velké poděkování všem, kdo se jakýmkoliv způsobem do
tohoto velkého díla aktivně zapojují.		
Pavla Romaňáková
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