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SLOVO PASTÝŘE PRO DNEŠNÍ DOBU
Drazí přátelé,
prožíváme dobu plnou zvratů, strachů a otázek. Některé ovládla pandemie strachu, jiným chybí naděje, protože
ztratili své jistoty. Mnozí jsou překvapeni, chybí jim orientace. Zdá se mi, že je to zvláštní příležitost právě pro nás,
kteří máme ukazovat směr nejen kázáním. Jako lidé, kteří
se zrodili pro věčnost už ve křtu, bychom měli být svědky
naděje a jako formovaní evangeliem bychom měli ukazovat
zodpovědnost i lásku. Být těmi, kdo spojují a dovedou se
vystříhat extrémních postojů úzkostlivosti či lhostejnosti
nebo furiantství.
S koronavirem ohrožujícím zdraví je to podobné jako
s mravně narušeným prostředím, které nás obklopuje už dlouho. Říkat že virus neexistuje, že se ho nebojíme, či jen opovážlivě spoléhat na Boží ochranu, by bylo
podobně nemoudré jako prohlašovat, že jsme imunní vůči jakémukoliv pokušení
a nemravnosti. Zabarikádovat se, zastavit činnost a izolovat se od světa jen z úzkostlivosti by bylo stejně nezdravé jako utíkat z mezilidských vztahů či ze světa médií. Moudrý a zdravý křesťan žije v dnešním světě s vnitřní svobodou a radostí, užívá
média a rozvíjí vztahy, ale nechá se při tom vést Božím hlasem, dovede rozpoznat
nebezpečí a nevstupovat do jistých oblastí. Dodržuje vnitřní kázeň, která svobodu
neomezuje, ale chrání, aniž by zmenšovala radost či štěstí.
Dodržovat hygienická pravidla daná světskými úřady, jako například nošení roušek (každý, kdo předčítá, si na tu chvíli roušku sundá), je naprosto správné, i když
je patřičné autority někdy mění, aniž bychom tomu rozuměli. Poslušnost svědomí a Božím přikázáním se taky nepodřizuje našemu chápání. Dospělí se často musí
omezit z lásky k dětem či nemocným v rodině. Láska se neptá, jestli má právo,
ale jestli dovede hledat dobro druhého i za cenu vlastní oběti. Láska je při tom
vynalézavá.
Vezměme současnou situaci jako příležitost ukázat, k čemu nás vede život
podle evangelia. Dávejme dobrý příklad svobody, která dovede milovat i za cenu
oběti a nést zodpovědnost, ale zároveň ukazujme lásku vynalézavou, která dovede
za všech okolností najít cesty k naplnění našeho poslání hlasatelů radostné zvěsti
i horlivých služebníků spásy. S tímto postojem řešme výuku náboženství, budování
společenství i službu zpovědníků a duchovních pastýřů. Buďme pokorní a poslušní,
ale nedejme se zastavit.		
arcibiskup Jan
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 11. října 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 5. října 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
27. 9. Dvacátá šestá neděle v mezidobí
			 (Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32)
PO
28. 9. Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa,
hlavního patrona metropolitního chrámu v Olomouci a celé arcidiecéze olomoucké – doporučený svátek
			 Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem (1992)
ÚT
29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
ST
30. 9. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
			 V měsíci říjnu se doporučuje věřícím modlitba růžence.
ČT
1. 10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
PÁ
2. 10. Památka svatých andělů strážných
			 První pátek v měsíci
SO
3. 10. Sobotní památka Panny Marie
NE
4. 10. Dvacátá sedmá neděle v mezidobí
			 (Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43)
ÚT
6. 10. Nezávazná památka sv. Bruna, kněze
ST
7. 10. Památka Panny Marie Růžencové
PÁ
9. 10. Nezávazná památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
			 Nezávazná památka sv. Jana Leonardiho, kněze
SO
10. 10. Sobotní památka Panny Marie
NE
11. 10. Dvacátá osmá neděle v mezidobí
			 (Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14)

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

Výzva k sledování ohlášek na webu farnosti

Prosíme, abyste sledovali webové stránky farnosti, kde se budeme snažit vkládat
všechny aktuální informace ohledně nových opatření při bohoslužbách souvisejících s epidemií covid-19, které budou vycházet z nařízení vlády.

Spolčo mladých – 4YOUNG ZLÍN

Zveme mládež do nově vznikajícího společenství v naší farnosti. Setkání budou probíhat každý čtvrtek v budově Regina od 18 hod. (pro mládež 13–16 let) a od 19.30
hod. (pro středoškoláky). Začneme ve čtvrtek 1. října. Těší se P. Ondřej Talaš a tým
animátorů.

Sbírka na Svatou zemi

V neděli 4. října se v našem kostele uskuteční při všech bohoslužbách sbírka
na Svatou zemi.

První svaté přijímání dětí

V neděli 4. října při mši svaté v 10 hod. přistoupí 19 dětí z naší farnosti k prvnímu
svatému přijímání. Pamatujme na tyto děti i jejich rodiny v modlitbě.

Říjen – měsíc Panny Marie
Společné putování k Panně Marii na Provodov
Zveme všechny farníky k účasti na společné pouti k Panně Marii Sněžné na Provodov v neděli 4. října. Mši svatou budeme společně slavit ve 14.30 hod. Pěší poutníky
povede František Chvatík, sraz poutníků bude v 10.45 hod. na autobusovém nádraží
nebo v 11.10 hod. na autobusové zastávce Myslivna (za restaurací Pindula). Nabízíme také možnost dopravy autobusem, který bude vyjíždět ze Zlína od Městského
divadla ve 13.30 hod. Vedoucí autobusu je Noela Frolková, přihlašovat se můžete
v prodejně Veni, cena dopravy je 50 Kč. Po mši svaté jste zváni na společné posezení do restaurace Na Maleniskách. Odjezd autobusu zpět do Zlína bude v 18 hod.
Pozvánka k modlitbě růžence v kostele nebo v rodině
V měsíci říjnu se můžeme sjednotit také při každodenní modlitbě růžence nebo alespoň desátku. V kostele se růženec modlíme každý den od 18 hod., můžete se ale
připojit také doma ve svých rodinách.

Nabídka formace a duchovního růstu pro dospělé
Škola modlitby
Tento projekt formace volně navazuje na loňskou Školu modlitby. Je určen především současným animátorům společenství a těm, kdo by v budoucnu toužili společenství vést nebo se aktivně podílet na jejich fungování. Témata setkání budou
zaměřena na vznik, udržitelnost a růst společenství, formaci animátorů a získávání
praktických dovedností.
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V plánu je setkání jednou za 14 dní ve středu po večerní mši svaté nebo ve čtvrtek
od 8. 30 hod. Tuto aktivitu zaštiťuje P. Kamil Obr.
Katecheze o Desateru Božích přikázání
Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek
v 8.30 hod. a po večerní mši svaté kolem 19.15 hod.
Aktuální termíny obou setkání naleznete na webu farnosti v kalendáři.

Výsuvný dataprojektor je v kostele

Po delší době příprav se nám podařilo tento technicky náročný projekt dotáhnout
ke zdárnému konci. Projekt zajistil náš farník Jiří Majer. Patří mu za to velké poděkování.
Dataprojektor bude do budoucna propojen v NDI síti s kamerovým systémem a reprosoustavou kostela. Bude sloužit pro prezentaci obrázků a videí. Do budoucna
by nám měl promítat texty písní z kancionálu. Těšíme se, že zařízení přispěje k lepší
informovanosti a zároveň zpříjemnění prožití liturgie.
P. Kamil Obr

INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: fazlin-pmpk@ado.cz

Abeceda duchovního života
Co mám dělat, když se chci setkat s Bohem?
Těším se na modlitbu? Nechce se mi modlit, ale musím?
Jak k nám mluví Bůh? Je možné s ním vést dialog?
Nový seriál Abeceda duchovního života vám nedá návod, jak se modlit, ale v cyklu
šesti pátečních večerů vstoupíme do vnitřního světa člověka, který vede s Bohem
rozhovor. Cílem je nalézt, co mi pomáhá komunikovat s Bohem.
Jedná se například o přípravu na modlitbu, vnitřní postoje k modlitbě, různé formy rozhovoru s Bohem, modlitbu s Božím slovem, setkání se sebou samým před
Boží tváří, o liturgickou modlitbu církve, o modlitbu v tichu a uprostřed hluku světa,
modlitbu při rozhodování, modlitbu k Panně Marii a ke svatým.
Abeceda duchovního života je určena pro mladé od 17 do 30 let, bude ve farním
sále salesiánů vždy v pátek (9. října, 27. listopadu, 15. ledna, 12. února, 19. března
a 7. května) po večerní mši svaté v 19.30 hod.
Celý kurz je zaměřen na propojení duchovního a běžného života s možností osobního duchovního doprovázení v modlitbě. Přihlašujte se do 30. září na e-mailu:
saleklub@skmzlin.cz (stačí uvést jméno a věk).
P. Petr Vaculík, SDB

Bohoslužby pro školáky

Středeční mše svaté pro školáky a bohoslužby slova pro děti do osmi let. Mše svaté
bývají vždy 1. a 3. středu v měsíci v 17.45 hod. Bohoslužba slova vždy 2. a 4. středu
v 17 hod. Na mše svaté zveme všechny děti, které již chodí ke svatému přijímání.
6
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První svaté přijímání

První svaté přijímání bude tuto neděli 27. září v 9.30 hod. Mše svatá v 10 hod. není!

Mše svaté ve čtvrtek večer

Od nového školního roku přidáváme mši svatou ve čtvrtek večer v 18.30 hod. Můžeme se těšit na P. Petra Vaculíka a P. Antonína Pražana.

Výuka náboženství

Vyučování náboženství ve školním roce 2020/2021 pro děti mimo CZŠ:
– 1. a 2. třída na faře ve čtvrtek od 15 do 15.45 hod.
		
(Pavla Pilušová a Lenka Ďaďanová)
– 3. třída
v budově Církevní základní školy ve čtvrtek od 14.30 do 15.15 hod.
		
(Hanka Poislová)
– 4. a 5. třída v budově Církevní základní školy ve středu od 14.30 do 15.15 hod.
		
(Marie Horáková)
– 6. a 7. třída na faře ve středu v 14.45 hod. (salesiáni)
– 8. a 9. třída na faře ve středu v 15.30 hod. (salesiáni)

Nabídka zájmových kroužků

Zájmové kroužky Salesiánského klubu mládeže:
– rukodělný pro děti (Zuzana Tichá)
– šachový (Miroslav Kocián)
– modelářský (nový salesián Lubomír Laža – Indy)
– fotbalový (Stanislav Mechl)
– fotbalový pro mladší (Miroslav Škarka)

Svátost manželství

Svátost manželství si chtějí v našem kostele udělit:
Jan Bravenec a Alžběta Hladká, Petr Doležal a Markéta Tichá, Viktor Šimeček a Magdaléna Krchňavá, Michal Berecka a Lucie Skřivánková.
P. Dan Žůrek, SDB

APERUIT ILLIS (8)
10. Působení Ducha Svatého se netýká jen utváření Písma svatého. Duch působí
také v těch, kdo slovo Boží poslouchají. Důležitý je výrok koncilních otců, podle
kterých Písmo svaté musíme „číst a vykládat v témž Duchu, ve kterém bylo napsáno“ (Dei verbum, 12). Boží zjevení dosahuje skrze Ježíše Krista svého cíle a svého naplnění; Duch Svatý však ve svém díle pokračuje. Redukovali bychom činnost
Ducha Svatého, pokud bychom ji omezili pouze na božsky inspirovanou povahu
Písma svatého a jeho různých autorů. Je proto důležité důvěřovat v působení Ducha Svatého, který pokračuje ve své specifické formě inspirace, když církev Písmo
vyučuje, když ho magisterium autenticky vysvětluje (srov. tamtéž, 10) a když si ho
každý věřící osvojí jako duchovní normu. V tomto duchu můžeme chápat Ježíšova
slova učedníkům, když potvrzují, že pochopili význam jeho podobenství. Říká jim:
„Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako
hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré“ (Mt 13,52).
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Umění učit se
Defensor Grammaticus, Kniha jisker
Jeroným řekl: „Střez se, abys byl učitelem dříve než žákem či vojákem dříve než
vojínem.“
„Střez se, aby ses bez učitele vydal do neznáma; sklouzneš na špatnou cestu a zabloudíš.“
„Žádnému umění se nedá naučit bez učitele.“
„Dlouho se uč to, co máš sám učit. Nevěř těm, kteří tě chválí.“
„I když se přičinlivý a moudrý člověk chce o něčem poučit, spíše svými moudrými
dotazy učí.“
Cyprián řekl: „Lépe učí ten, kdo každý den roste a dělá pokroky ve studiu vznešených věcí.“
Defensor Grammaticus, Liber Scintillarum, 76 (77,7–10.14.17), in PL 88,709d–710b
(in SC 86, s. 280–282).
Nechat si mluvit do života
Základní chybný postoj vůči slovu Božímu je, že nad ním spekulujeme jen rozumem.
Kolikrát my kněží saháme ke komentářům a hledáme, co k tomuto úryvku řekli jiní,
abychom pak nad ním něco rozumného řekli…
Komentáře jsou výborná věc pro studium, ale ne pro modlitební četbu Písma. Jestliže se chci setkat nad Písmem s živým Bohem, musím nechat komentáře zavřené.
Protože teď chce promlouvat Bůh sám, možná i k mé mysli, ale především k mému
srdci. A pokud se mě nějakým slovem Pán dotkne, musím se začít ptát, co mi tím
chce říct, jestli mě tím slovem chce povzbudit, potěšit, osvítit anebo i napomenout.
V žádném případě bychom neměli Písmo číst jen pro nějaké pěkné myšlenky, protože to bychom mohli skončit stejně jako znalci Zákona, kterým Ježíš řekl: „Zkoumáte
Písma, protože vy myslíte, že v nich máte věčný život – a právě Písma svědčí o mně;
ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život“ (Jan 5,39–40).
Než začneme Slovo číst, vzývejme tedy pokorně Ducha Svatého, kterého Pán slíbil
všem, kdo o něj prosí. Duch Svatý odnímá závoj neporozumění (srov. 2 Kor 3,15–17).
Svatý Řehoř Veliký učí: „Tentýž Duch, který se dotkl duše proroka, se dotýká duše
čtenáře.“ Proto je tak důležité prosit o Ducha.
Konkrétně můžeme prosit: „Duchu Svatý, přijď mi na pomoc! Otevři moje oči, otevři
moje srdce! Pane, ať slyším! Prosím tě, dej mi porozumět tvému slovu.“
Vojtěch Kodet, Učednictví (s. 43–45)
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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
Poselství Svatého otce Františka k 106. světovému dni migrantů a uprchlíků 27. září 2020

Přinuceni k útěku jako Ježíš Kristus
Přijímat, chránit, podporovat a integrovat vnitřně vysídlené osoby
Na začátku tohoto roku jsem ve svém projevu k členům diplomatického sboru
při Svatém stolci z výzev současného světa vybral drama vnitřně vysídlených osob:
Nepokoje a humanitární krize zesílené klimatickými výkyvy zvyšují počet uprchlíků
a postihují lidi, kteří i bez toho žijí ve veliké chudobě. Mnohým zemím postiženým
takovou situací chybí náležité struktury, které by umožnily odpovědět na potřeby lidí,
kteří byli vysídleni (9. leden 2020).
Sekce pro migranty a uprchlíky při Dikasteriu pro službu integrálnímu lidskému
rozvoji vydala dokument s názvem Pastorační směrnice o vnitřně vysídlených osobách (Vatikán 5. května 2020). Má sloužit jako inspirace a podnět pro pastorační
akce církve v této speciální oblasti.
Z těchto důvodů jsem se rozhodl věnovat letošní poselství dramatu vnitřně vysídlených osob, dramatu mnohdy neviditelnému, které vyostřila světová krize způsobená pandemií COVID-19. Svou vehemencí, závažností a zeměpisným rozsahem
ovlivnila rozměr mnoha dalších humanitárních krizí, které postihují miliony osob,
a mezinárodní iniciativy a zásadní, naléhavou pomoc pro záchranu lidských životů
v podstatě zcela nechala na národní politice daných zemí. Tato doba však není dobou přehlížení. Kvůli krizi, které čelíme, nesmíme zapomínat na všechny další problémy, které způsobují utrpení mnoha lidí (Poselství Urbi et Orbi, 12. dubna 2020).
S pohledem na tragické události, které poznamenaly rok 2020, rozšiřuji toto své
poselství, věnované vnitřně vysídleným osobám, na všechny, kdo se kvůli onemocnění COVID-19 ocitli v situaci nejistoty, opuštěnosti, vyloučení a odmítnutí a nadále
v ní zůstávají.
Začal bych obrazem, který inspiroval papeže Pia XII. k vydání apoštolské konstituce Exsul Familia (1. srpen 1952). Malý Ježíš spolu se svými rodiči zakouší na útěku
do Egypta tragický osud běžence a uprchlíka vyznačující se strachem, nejistotou,
strádáním (srov. Mt 2,13–15.19–23). V naší době se, bohužel, nacházejí miliony rodin
v této bezútěšné realitě. Televize a noviny přinášejí téměř každý den zprávy o běžencích prchajících před hladem, válkou a dalším závažným nebezpečím, aby pro sebe
a pro svou rodinu našli bezpečí a důstojný život (Anděl Páně, 29. prosince 2013).
V každém z nich je přítomen Ježíš, který je stejně jako za Herodových časů přinucen
uprchnout, aby se zachránil. Jsme povoláni k tomu, abychom v tvářích těchto lidí
rozpoznali tvář Krista hladového, žíznivého, nahého, nemocného, cizince a ve vězení, který prosí o pomoc (srov. Mt 25,31–46). Pokud ho rozpoznáme, pak to budeme
my, kdo mu poděkujeme, že jsme ho mohli potkat, milovat a sloužit mu.
Uprchlíci nám umožňují setkat se s Pánem, i když náš pohled ho rozeznává jen stěží: roztrhané šaty, umazané nohy, znetvořená tvář, zraněná postava neschopná mluvit
ŽIVOT FARNOSTÍ   14 • 2020

92

naším jazykem (homilie, 15. února 2019). Jde o pastorační výzvu, na kterou máme
odpovídat pomocí čtyř sloves, která jsem vyjmenoval v poselství pro rok 2018: přijímat, chránit, podporovat a začleňovat. Chtěl bych k nim připojit šest dvojic sloves,
vyjadřujících zcela konkrétní skutky, jež jsou spojeny vztahem příčiny a důsledku.
Abychom pochopili, je třeba poznávat. Poznání je nezbytným krokem k pochopení druhého. Ježíš nás to učí na příběhu emauzských učedníků: Jak tak hovořili
a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali (Lk 24,15–16). Když se mluví o migrantech a uprchlících,
příliš často se zastavíme u čísel. Ale oni nejsou čísla, jsou to skuteční lidé! Když se
s nimi setkáme, poznáme je. Když poznáme jejich příběhy, pak je pochopíme. Mohli
bychom například pochopit, že nejistota, kterou jsme zakusili v souvislosti s pandemií, je nedílnou součástí života uprchlíků.
Abychom sloužili, je nezbytné k druhému přistoupit. Zdá se to samozřejmé, ale
často tomu tak není. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo
mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho (Lk 10,33–34). Náš strach a naše
předsudky – mnoho předsudků – nás nutí držet se dál od druhých, často nám brání
přiblížit se k nim a s láskou jim posloužit. Přistoupit k druhému znamená být ochoten vystavit se riziku, jak nás v těchto posledních měsících učili mnozí lékaři a zdravotníci. Přistoupit k nim a sloužit přesahuje pouhý smysl pro povinnost; největší
příklad nám zanechal Ježíš, když umýval nohy svým učedníkům: odložil svrchní šat,
poklekl a ušpinil si ruce (srov. Jan 13,1–15).
Pro smíření je třeba naslouchat. Učí nás tomu sám Bůh, který poslal svého Syna
na svět, naslouchal nářku lidstva lidským sluchem: Neboť tak Bůh miloval svět, že dal
svého jednorozeného Syna, (…) aby svět byl skrze něho spasen (Jan 3,16–17). Láska,
která usmiřuje a spasí, začíná nasloucháním. V dnešním světě narůstá množství různých sdělení, vytrácí se však zvyk naslouchat. Ale jenom pokorným nasloucháním se
můžeme skutečně smířit. Během roku 2020 panovalo po několik týdnů na našich ulicích ticho. Dramatické a neklidné ticho, které nám ale dalo šanci zaslechnout volání
těch nejzranitelnějších, běženců a naší těžce nemocné planety. Když mu budeme
naslouchat, máme možnost se smířit s bližním, s těmi, kdo jsou odsunuti na okraj,
se sebou samými a s Bohem, který nikdy nevyčerpá své nabízené milosrdenství.
Abychom rostli, je zapotřebí se umět rozdělit. Pro první křesťanské společenství bylo sdílení jedním ze zásadních prvků: Obec věřících měla jedno srdce a jednu
duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno
společné (Sk 4,32). Bůh nechce, aby ze zásob a zdrojů naší planety měli prospěch
jen někteří. Ne, to Pán nechtěl! Musíme se naučit dělit se, abychom společně rostli, aniž bychom kohokoli vyloučili. Pandemie nám připomněla, že jsme všichni na
stejné lodi. Společné starosti a obavy nám znovu dokázaly, že nikdo se nezachrání
sám. Abychom skutečně rostli, je třeba růst společně, dělit se o to, co máme, jako
chlapec, který Ježíšovi nabídl pět chlebů a dvě ryby... a ty vystačily pro pět tisíc osob
(srov. Jan 6,1–15)!
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Je třeba zapojovat, abychom podporovali. Tak se zachoval Ježíš vůči Samaritánce (srov. Jan 4,1–30). Přistoupil k ní, naslouchal, promluvil k jejímu srdci, aby ji pak
dovedl k pravdě a učinil z ní hlasatelku radostné zvěsti: Pojďte se podívat na člověka,
který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to Mesiáš? (v. 29). Mnohdy nám odhodlání sloužit druhým brání v tom, abychom objevili jejich bohatství. Pokud chceme
skutečně podporovat lidi, kterým nabízíme pomoc, je třeba je zapojit, aby se stali
protagonisty svého osvobození. Pandemie nám připomněla, že je třeba být spoluzodpovědný a že pouze za přispění všech – i těch, kdo jsou často podceňováni – je
možné se krizi postavit. Je třeba najít odvahu a nabídnout příležitost, aby všichni
mohli vnímat své povolání k novým formám přijetí, bratrství a solidarity (meditace,
Svatopetrské náměstí, 27. března 2020).
Je nezbytné, abychom spolupracovali, a tak budovali. To doporučuje apoštol
Pavel komunitě v Korintě: Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista:
Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte (1 Kor 1,10). Budovat Boží království je společné úsilí všech křesťanů, proto je
nezbytné se naučit spolupracovat, aniž bychom padli do pokušení žárlivosti, nesváru a rozdělení. V současném kontextu je třeba připomenout: V tomto období není
čas na egoismus, protože výzva, které čelíme, je společná nám všem a nedělá mezi
lidmi rozdíl (Poselství Urbi et Orbi, 12. dubna 2020). Abychom chránili společný dům
a stále více ho připodobňovali původnímu Božímu záměru, měli bychom usilovat
o mezinárodní spolupráci, globální solidaritu a lokální snahy, aniž bychom kohokoli
nechali stát stranou.
Rád bych uzavřel modlitbou, kterou nám nabízí příklad sv. Josefa, zvláště když
byl nucen utéci do Egypta, aby zachránil Dítě.
Otče, svatému Josefu jsi svěřil to nejdražší, co jsi měl: malého Ježíše a jeho matku,
aby je chránil před nebezpečím a výhružkami zlomyslníků.
Dopřej i nám, abychom zakoušeli jeho ochranu a pomoc. On prožil utrpení těch,
kdo prchají pro nenávist mocných. Dej, aby povzbudil a ochránil všechny bratry a sestry, kteří v důsledku války, chudoby a dalších katastrof opouští svůj dům a svou zemi,
aby se vydali na cestu jako uprchlíci do bezpečnějšího místa.
Pomoz jim na jeho přímluvu, aby měli sílu pokračovat, potěš je v jejich zármutku,
dej jim odvahu ve zkouškách.
Těm, kteří je přijmou, dej alespoň trochu něhy tohoto moudrého a spravedlivého
otce, který miloval Ježíše jako skutečného syna a podepřel Marii na cestě.
Vydělával chléb svýma rukama, kéž se postará o ty, kterým život vzal všechno,
a pomáhá jim nalézt důstojnou práci a poklidný domov.
Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, tvého Syna, jehož sv. Josef zachránil na útěku do
Egypta, a na přímluvu Panny Marie, kterou miloval jako věrný ženich podle tvé vůle.
Amen.
Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského 13. května, v den památky P. Marie Fatimské		
		
papež FRANTIŠEK
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HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode
dne 18. září 2020 od 18 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje divadelní,
hudební, filmová a další umělecká představení,
sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky,
ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce,
oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob,
koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce
převážně ve vnitřních prostorech.
Z dalšího vyplývá, že:
– se mohou konat shromáždění, a to včetně náboženských, do 1 000 osob venku, do 500 osob uvnitř (s určitými výjimkami)
– uvnitř je limitována akce počtem míst k sezení, protože na akci může být max.
10 osob, které místo k sezení nemají
– za dodržení nařízení zodpovídá organizátor, tedy duchovní správce.
Proto doporučuji:
– všude, kde může na bohoslužbu přijít více účastníků, než je míst k sezení, zajistit zvukový přenos bohoslužby do prostoru před kostelem a zamezit ve vstupu těm,
kteří by byli přes stanovený počet (svaté přijímaní podávat i ve dveřích kostela)
– vrátit se k vynechávání pozdravení pokoje a neužívání svěcené vody v kropenkách
– dodržovat nařízení o používání roušek (ten, kdo předčítá nebo předzpěvuje, si
ji na tu chvíli sundá; ten, kdo podává svaté přijímání, má roušku)
– dbát na častou hygienu a větrání užívaných prostor, nabízet příchozím dezinfekci (celebrant ji použije před příchodem k oltáři či po lavabo).
arcibiskup Jan
CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: 577 212 020, 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz

Pomoc při zprostředkování práce

Nabízíme bezplatné poradenství, vzdělávání a pomoc při zprostředkování zaměstnání. Tyto aktivity jsou určeny pro osoby na MD/RD, které se budou brzy vracet
na trh práce, a jsou zcela zdarma se zajištěním hlídání dětí. Do projektu je možné
nastoupit a přidat se během celého roku. Od 5. října každé pondělí od 9 hod. –
PC gramotnost. Od 7. prosince od 9 hod. – Motivace a aktivizace účastníků a Kompetence pro trh práce. Více informací a přihlašovací formulář naleznete na našich
webových stránkách. 		
Veronika Holíková
12
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Poutní zájezd Stražisko – Jednov u Suchdolu – Plumlov

Každým rokem zve zlínská Charita poutníky ke společné cestě. Vždy na jaře jezdíme na nedalaký Svatý Hostýn a v čase přicházejícího podzimu, blízko připomínky svatého Vincence de Paul (každoročně 27. září), čeká na poutníky místo méně
známé a zároveň trochu Zlínu vzdálenější. Ovšem letošní rok je v mnoha ohledech
jiný. Kvůli opatřením souvisejícím s koronavirem musel být jarní výjezd zrušen.
Že to téměř potká plánovaný podzimní zájezd nikdo nečekal. Kvůli vzrůstající obavě
z opakovaného šíření viru nebylo ještě dva dny před odjezdem jasné, zda se potřebná místa v autobusu zaplní. Pouť se nakonec uskutečnila také díky modlitbám všech
poutníků.		
Pavla Romaňáková

Pouť, která málem nebyla

Ve středu 16. září jsme o sedmé hodině ranní, pod ochranou Panny Marie, vyrazili na pouť. Naše první zastávka byla v kostele sv. Václava v Ohrozimi, rodišti našeho
otce děkana, P. Kamila Obra, který nás na naší pouti
doprovázel. Dalším místem, které jsme navštívili, byla
křížová cesta v přírodě v obci Stražisko. Vyšli jsme na
kopec, kde je kolem kostela Andělů strážných postaveno 14 zastavení a Lurdská jeskyně. Po společné modlitbě křížové cesty jsme pokračovali v cestě do kostela
Navštívení Panny Marie v Jednově u Suchdolu, který
je rodištěm našeho bývalého kaplana, otce Michala
Zahálky. Místní
farář P. Ondřej
Horáček nám Interiér poutního kostela
v Jednově
ochotně přiblížil historii poutního místa. Po mši svaté jsme
navštívili Mariánskou zahradu, místo pro
modlitbu a ztišení. Pak následoval společný
oběd v Plumlově a potom jsme se vydali na
prohlídku zámku Plumlov. Po prohlídce náZámek Plumlov
sledovala krátká procházka v okolí zámku
a pak jsme se ještě pomodlili v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Byli jsme
rádi, že s námi jel otec Kamil, který místa dobře zná. Řekl nám hodně zajímavých
informací a duchovně nás pozvedl. Těšíme se na příští pouť, doufáme že na jaře
navštívíme opět Svatý Hostýn. Také děkuji všem odvážným poutníkům. Přeji vám
všem požehnaný čas.		
Noela Frolková
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Živý růženec
Milí farníci našich farností a zvláště členové společenství Živého růžence, v pondělí 5. října v 17 hod. jsme opět zváni ke slavení svátku Panny Marie Růžencové.
Pomodlíme se společně růzenec, prožijeme mši svatou a budeme se sdílet při přátelském posezení v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích.
Zapojení do společenství modlitby Živého růžence je stále možné. Modlí se vždy
20 členů, každý se modlí jeden desátek denně. Tak se propojí v jeden růženec všechna tajemství.
Přijďme poděkovat Panně Marii za ochranu i v dnešních obtížích s koronavirem
a prosit o pokoj doma i ve světě.		
P. Dan Žůrek

Večer chval
Přijměte pozvání na večer chval, který se uskuteční v úterý 6. října v 19.30 hod.
v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
Tomáš Dombek

Misijní neděle 2020

Milí farníci, v neděli 18. října oslavíme Světový den misií – tzv. Misijní neděli, která se nese v duchu hesla z knihy proroka Izaijáše: „Zde jsem, mne pošli!“
Toto volání vychází z Božího srdce a z jeho milosrdenství, v současné světové
krizi se obrací na církev i na
lidstvo. V poselství pro letošní rok papež František píše:
Jako učedníci evangelia jsme
byli náhle zasaženi nečekanou
a prudkou bouří. Uvědomili
jsme si, že plujeme na stejné
lodi, jsme slabí a dezorientovaní, současně však důležití a potřební. Jsme povoláni, abychom veslovali společně.
Potřebujeme vzájemné povzbuzení a útěchu. Všichni jsme na stejné lodi.
I když nevíme, bude v neděli 18. října situace, chtěli bychom alespoň částečně
připravit tradiční Misijní jarmark. V letošním roce nebude možný prodej misijních
koláčů, buchet a pečiva, ale chtěli bychom uskutečnit alespoň prodej výrobků od
farníků a dětí z Misijního klubka. Proto zkuste pouvažovat, jestli byste se nemohli
zapojit např. ušitými věcmi, domácími marmeládami, čaji a jinými balenými výrobky,
které by ostatní farníky potěšily. Jejich prodejem bychom podpořili Papežská misijní díla. Předem vám děkuji.		
Markéta Strohbachová
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OREL – JEDNOTA ZLÍN

Dětský folklorní festival Májíček

V sobotu 12. září se na prostranství před kostelem Panny Marie Pomocnice
křesťanů uskutečnil v náhradním termínu XI. ročník Česko-slovenského dětského
folklórního festivalu Májíček. Díky stávající situaci se jej poprvé nemohly zúčastnit
dětské folklórní soubory ze Slovenské republiky. Avšak díky technice dnešní doby
nám alespoň mohly děti ze slovenského souboru Juránek poslat svůj natočený videopozdrav.
Krásnou atmosféru vytvořily pro diváky, kteří na festival zavítali, dětské folklórní soubory Malá chasa z Rohatca, Dúbravěnka Dubňany, Trnečka ze Zlína a také dětské cimbálové muziky Strunka z Domanína a Strunečka ze Zlína. Zpěvácká soutěž
„O Májíčkového slavíčka“ byla na vysoké úrovni a odborná porota měla náročný
úkol vybrat toho nejlepšího zpěváka. Po dlouhém rozhodování udělila porota dvě
první místa a obě získali hoši z cimbálové muziky Strunka z Domanína.
Na příští ročník se můžeme těšit 22. května 2021 za účasti dětských folklórních
souborů ze Slovenska a zajímavých hostí. Akce se uskutečnila za finanční podpory
Zlínského kraje a Statutárního města Zlín.
Marcela Sousedíková

Slavnostní otevření zrekonstruovaného hřiště

Orel jednota Zlín v neděli 13. září slavnostně otevřela zrekonstruované multifukční hřiště v areálu vedle Kudlovské přehrady. Novému hřišti a především těm,
kteří jej budou používat, společně požehnal P. Dan Žůrek a P. Ondřej Talaš za přítomnosti zástupců Zlínského kraje a Statutárního města Zlín.
Nové hřiště vyzkoušeli v přátelském zápase v malé kopané fotbalisté Orla jednoty Zlín, 6. skautského střediska a obou zlínských farností. Přítomní diváci mohli
sledovat nejen jejich fotbalové umění, ale i vystoupení děvčat oddílu Rekreačního
aerobiku Orla jednoty Zlín. Pro děti byly také připraveny malé sportovní disciplíny.
Tato rekonstrukce by se nemohla uskutečnit bez výrazné finanční podpory Zlínského kraje a Statutárního města Zlín. Všem, kdo se podíleli na úspěšné realizaci
této významné investice, patří velké poděkování.
Jaromír Schneider

Oddíl TANČÍRNA Orla jednoty Zlín
Přijďte si zopakovat, co si pamatujete z tanečních, a naučit se něco nového,
potkat nové známé, pobavit se a hlavně si odpočinout při zdravém pohybu. Určeno
pro všechny mírně pokročilé, co se nebojí na plese tančit, někdy chodili do tanečních, bavilo je to a nechtějí to všechno úplně zapomenout. Věk nerozhoduje.
Každý týden v neděli od 17 do 18.30 hod. na orlovně ve Zlíně, začínáme 11. října.
Přihlášky zasílejte na e-mail: kay@email.cz nejpozději do 9.října.
Další iformace na tel.: 732 336 229.
Zuzana a Karel Pátíkovi
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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

Naši vedoucí plánovali nový skautský rok

Před zahájením nového skautského roku se vedoucí všech našich oddílů
i střediska scházejí na „víkendu střediskové rady“. Letošní setkání se uskutečnilo
ve dnech od 4. do 6. září v budově fary v Konici u Znojma. Spojili jsme tak opět užitečné s příjemným a po dlouhém jednání
měli možnost vyrazit na výlet
do Znojma.
Během prázdnin se velký oddíl světlušek rozdělil na dva menší, a proto se víkendu zúčastnily
i zástupkyně nového oddílu. Čtyřiadvacet vedoucích od pátečního
Snímek Leoš Hrdlička večera hodnotilo činnost svých
oddílů, střediska i ukončenou táborovou sezonu v Lidečku-Račném. Kritériem k tomuto hodnocení nám bývá předsevzetí a vize z předešlého víkendu střediskové
rady. Nedílnou součástí pak bylo plánování společných akcí a diskuze nad uspořádáním budoucích letních táborů. Závěrem setkání si zástupci každého z devíti oddílů
stanovili nejen krátkodobé cíle na nastávající skautský rok, ale také vizi svého oddílu
na období tří let.
Každému našemu vedoucímu touto cestou děkujeme za obětavou dobrovolnickou službu našim mladším sestrám a bratřím a zároveň vyprošujeme požehnání
a potřebné milosti k jejich práci i v jejich osobních životech.
		
Marie Pašková a Leoš Hrdlička

Zahájili jsme nový skautský rok

Druhá neděle v září je pro nás tradičním dnem, kdy v kostele sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8.30 hod. zahajujeme nový skautský rok. Letos jsme tak učinili
v neděli 13. září. Během bohoslužby přinášeli zástupci jednotlivých oddílů v průvodu
s dary věci, které symbolizují naši skautskou práci. Ke každému přinesenému daru
zazněla také konkrétní přímluva za naši činnost s prosbou o požehnání. Na závěr
mše svaté byli farnosti představeni vedoucí našich oddílů.
Po skončení bohoslužby jsme se všichni odebrali do parku Komenského, kde
proběhl tzv. přestup. Při něm odrostlí členové z „mladších“ oddílů přestupují do
„starších“ oddílů. Zde jsou přijímáni spolu s dalšími nováčky do svých nových družin. Na závěr jsme pořídili hromadnou fotografii a setkání tak zakončili ještě před
polednem.		
Marie Pašková – Ušta
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Poděkujeme za 30 let své svobodné činnosti

Letos 23. března uplynulo 30 let ode dne, kdy bylo naše skautské středisko již potřetí obnoveno (poprvé po zákazu nacisty během druhé světové války, podruhé a potřetí po zákazu komunisty v době komunistické totality).
Oslavu našeho výročí jsme připravovali v rámci Tradiční zlínské pouti farnosti
sv. Filipa a Jakuba. Ovšem letos na jaře bylo všechno úplně jinak.
Oslavu třiceti let svobody budeme mít v neděli 11. října při mši svaté v 10 hod.
v kostele sv. Filipa a Jakuba. Při této bohoslužbě chceme děkovat nejen za nabytou
svobodu, ale také za všechna dobrodiní, která jsme od Boha dostali. Naším skautským střediskem prošly za tři desítky let stovky chlapců a děvčat – skautů a skautek, kteří se ve svém skautském slibu zavázali sloužit Bohu, vlasti i svému okolí, ve
kterém žijí, a také sami sobě k osobnímu růstu. Mnozí z nich už mají své rodiny a jejich děti jsou nyní našimi členy. Ve všech je pak obrovská naděje, že se nám podaří
vybudovat v naší vlasti dobrou společnost.
Při této příležitosti jsme také připravili tištěný Almanach, který mapuje nejen
naši současnou práci, ale také naši historii.
Přijďte spolu s námi poděkovat za všechna dobrodiní, která jsme obdrželi!		
		
Leoš Hrdlička

Vydali jsme Almanach

Letos si v našem skautském středisku připomínáme dvě výročí – 30 let od posledního
obnovení (23. března 1990) a 75 let od založení
(8. května 1945). Při této příležitosti jsme vydali
Almanach, který sestavil Vojtěch Jurák. Na 138
stranách dokumentuje v patnácti kapitolách historii od počátku skautingu ve Zlíně v roce 1922
až po současnost. Zachycuje také součinnost se
zlínskou (přechodně gottwaldovskou) farností
sv. Filipa a Jakuba od května 1945, kdy bylo naše
skautské středisko označeno jako „K středisko“
(katolické středisko). Dnes jsme vedeni jako
skautské středisko s rozšířenou duchovní výchovou. Publikace přináší mnohé přehledy a historická fakta doprovázená více než 250 fotografiemi,
nákresy a dalšími archiváliemi.
Almanach budeme prezentovat při mši svaté v neděli 11. října v 10 hod. a následně bude k dostání před kostelem sv. Filipa a Jakuba. Publikace je neprodejná, ale
budeme rádi, když nám na ni poskytnete finanční dar. Náklady na vytištění jedné
knihy činí 60 Kč.
Almanach bude i později k dostání prostřednictvím našich vedoucích a v prodejně VENI v Sadové ulici.		
Leoš Hrdlička
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KLÁŠTERNÍ BUDOVA REGINA
Divadelní 3242/6, 760 01 Zlín, tel.: 575 570 569, 739 777 509,
e-mail: reginazlin@centrum.cz, web: www.reginazlin.cz

Filmový apoštolát

V úterý 29. září v 18.30 hod.
vás do velkého sálu Reginy zveme na další promítání v rámci Filmového apoštolátu. Na
programu bude koprodukční
(USA, Velká Británie, Německo) film Skrytý život (A Hidden
Life, 2019) amerického režiséra
Terrence Malicka, který je i autorem scénáře. Film, který byl
natočen podle skutečných událostí, vypráví příběh rakouského sedláka Franze
Jägerstättera, který během druhé světové války odmítl z důvodu svědomí nastoupit do řad německé armády.
V hlavní roli Franze můžeme vidět mistrovství jednoho z dnes nejvýznamnějších
německých herců Augusta Diehla, jeho filmovou manželku pak představuje rakouská herečka Valerie Pachnerová. O hudební stránku filmu se postaral známý americký skladatel James Newton Howard. Natáčení částečně probíhalo v autentických
prostorách statku Franze Jägerstättera. Film uvedeme v českém znění.
		
Pavel Záleský
SLOUŽÍME NEMOCNÝM

Pastorační péče v nemocnici

Pokud jsou vaši příbuzní či známí hospitalizováni v Krajské nemocnici Tomáše
Bati, kontaktujte nemocniční kaplany (e-mail: kaplani.nemocnicezlin@seznam.cz,
tel.: 731 140 734).
Výhradně na nemocniční kaplany se obracejte i tehdy, když si váš příbuzný či známý přeje udělení svátostí nebo když chcete udělení svátosti pomazání nemocných
pro vašeho blízkého, který je v bezvědomí či v jiném stavu, kdy nemůže komunikovat.
Nemocniční kaplani návštěvu kněze zprostředkují. Pacientovi i vám pak nabízejí doprovázení ve formě rozhovoru, přítomnosti u lůžka, modlitby, čtení z Písma svatého,
přinášení Eucharistie.
Nemocné, kteří jsou schopni pohybu, můžete také doprovodit na mši svatou, která je slavena každou sobotu v 15.30 hod. v suterénu budovy 48 (LDN).
Ani v neděli nemusí zůstat vaši blízcí v nemocnici bez Eucharistie, protože každé
nedělní dopoledne donášejí akolyté svaté přijímání pacientům, kteří projeví o přijetí svátosti zájem.
nemocniční kaplani v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně
18

ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2020

ŽIVOT FARNOSTÍ   14 • 2020

2
19

20

ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2020

