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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Bratři a sestry, zažíváme Apokalypsu?
Odpověď může někoho překvapit – ano. Ony se totiž
předpovědi z poslední knihy Nového Zákona dějí stále, jen
my to obvykle nepozorujeme. Ale v určitých chvílích, někdy
i v delších časových obdobích, je to docela zřejmé. Možná také
právě teď.
Vzpomínám si, jak mě překvapilo zjištění, že v Brně musely
být v době druhé světové války přidány v kostelech další mše svaté, protože se do
nich lidé nemohli vejít. Cítili nutnost utíkat se k Pánu Bohu, prosit o Jeho ochranu
a možná i prosit za náš národ, abychom vůbec přežili.
Nynější ohrožení je jiné, neviditelné. Nákaza, ohrožení zdraví, a když ohrožení
života, tak naprosto nepředvídatelné.
Připadá mi to podobné, jako když prorok vytýkal obráncům obleženého Jeruzaléma, že si lámou hlavu nad tím, co udělali špatně při opevňování hradeb nebo
vylepšování opevnění, ale nekladou
si otázku: Proč to na
ně Bůh dopustil? Co
od nich Bůh v tuto
chvíli očekává?
Není toto přesně náš problém? Klademe si tu (jedinou
správnou) otázku?
Totiž: Co nám tím
ukazuje náš nebeský
Otec? Pán života a smrti, Spasitel, Láska, která miluje lidi až do krajnosti.
Co od nás – ode mě – v tuto chvíli chce ON?
Nebo si ji i klademe, ale řešení hledáme zase jen u druhých. Ať začnou chodit do
kostela, ať se modlí, ať přestanou žít jen pro tento svět, ať vyprosí na Bohu pomoc.
Jedno můžeme říci s jistotou: mám a musím tuto otázku položit sám sobě!
		
P. Dan Žůrek
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 8. listopadu 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 2. listopadu 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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25. 10. Třicátá neděle v mezidobí
(Ex 22,20–26; 1 Sol 1,5c–10; Mt 22,34–40)
28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
31. 10. Nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa
Sobotní památka Panny Marie
1. 11. Slavnost Všech svatých
(Zj 7,2–4.9–14; 1 Jan 3,1–3; Mt 5,1–12a)
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3. 11. Nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka
4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
6. 11. První pátek v měsíci
7. 11. Sobotní památka Panny Marie
8. 11. Třicátá druhá neděle v mezidobí
(Mdr 6,12–16; 1 Sol 4,13–18; Mt 25,1–13)

CREDO – NADAČNÍ FOND
CREDO CZ – nadační fond, třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
internet: www.credonf.cz

Konference o evangelizaci bude letos on-line

Ve dnech 13. a 14. listopadu se uskuteční čtvrtý ročník Konference o evangelizaci
s názvem „Evangelizace v moci Ducha, v poslušnosti Slovu“. Konferenci pořádá Komunita Blahoslavenství a nadační fond Credo. S ohledem na epidemiologická opatření bude celý program on-line. Hlavním přednášejícím konference bude francouzský kněz, spoluzakladatel misijní školy pro mladé a autor mnoha knih P. René Luc,
jehož dvě přednášky budou vysílány ze záznamu. Arcibiskup Jan Graubner bude
celebrovat mši svatou v sobotu v poledne a ještě předtím odpoví v přímém přenosu
na zaslané dotazy v rámci bloku „Podněty k evangelizaci“. V živém přenosu se budou vysílat páteční workshopy „Proměna farnosti“ s P. Vojtěchem Koukalem, P. Kamilem Obrem a Jaroslavem Šotolou a „Vize pro společenství mladých dnes“ s Rostislavem Šerým. Na sobotu jsou plánovány tři workshopy: o vztazích jako cestě k víře
promluví Jakub a Dagmar Güttnerovi, pět fází konverze popíše Pavla Petrášková
a na téma „Zlato se tříbí v ohni“ bude hovořit Kateřina Lachmanová. Program doplní také živé přenosy chval nebo sobotní modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství. Vedle hlavního programu se pak na webových stránkách konference objeví
také nabídka dalších předtočených workshopů a videoprezentací. Více informací
najdete na www.evangelizace.eu
Michaela Straková
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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

Opatření ve farnosti vhledem k situaci s epidemií covid-19

Situace s epidemií v našem městě je stále náročnější, především pro zdravotníky,
proto vás jako vaši pastýři žádáme o trpělivost a odvahu i do dnů následujících.
Velkou výzvou zdravotníků z první linie obyvatelům naší země je doporučení zůstat
doma a tím chránit nejen sebe, ale i ostatní. Moc vás prosíme, abyste tuto výzvu
přijali i vy věřící.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli od neděle 18. 10. dočasně přerušit veřejné slavení
mší svatých v omezeném počtu osob a zrušili jsme prozatím také on-line rezervační
formulář na webu farnosti. Všechny vámi zadané intence budou odslouženy.
Budova fary je mimo úřední hodiny z hygienických důvodů dočasně uzavřena.
Úřední hodiny farní kanceláře zůstávají v pondělí a ve středu od 8 do 10 hod. a od 14
do 16 hod. Prosíme, volejte raději na tel.: 577 210 022 nebo 733 742 700.
Dušičkové pobožnosti na hřbitovech s účastí věřících se z výše uvedených důvodů
neuskuteční, můžete však duším v očistci od 1. do 8. listopadu získat plnomocné
odpustky. Toto je však možné jen ve spojitosti s přijetím eucharistie. V čase, kdy
čtete tyto informace, však není jasné, co bude za 14 dnů. Sledujte proto farní web,
informace během přenosů večerních bohoslužeb a kostelní nástěnky.
Nabízíme vám:
Přenosy bohoslužeb ŽIVĚ z našeho kostela
Všední dny a sobota: v 18.30 hod., neděle: v 8.30 hod. (sloužíme my) a v 10 hod.
(slouží kněží z farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů).
Svaté přijímání
Každou neděli od 7 do 8 hod. a od 15 do 16 hod.
Svátost smíření
Je možná jen po předchozí telefonické domluvě s kterýmkoli knězem.
Kněz na telefonu
V případě vážných problémů, které byste rádi řešili osobně s knězem, můžete zavolat P. Ivanovi Fišarovi na tel.: 603 844 331.
Nabídka formace, společenství a růstu skrze online setkání
Na webových stránkách naleznete odkazy na formační video setkání pro účastníky
Školy společenství a Katecheze o desateru.
Mládež zveme do online společenství 4young (bližší informace na webu).
Nabídka Skautského krizového centra Zlín ohroženým skupinám
Poptávky a nabídky látkových roušek – tel.: 737 965 481
Nákupy ohroženým skupinám – tel.: 608 630 737
Sledujte prosím naše webové stránky www.farnostzlin.cz, kam vkládáme aktuální
informace a nabídku z farnosti.
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Farní kalendáře 2021
Naše farnost připravuje pro nadcházející rok 2021
dva druhy kalendářů. Z minulých let jistě znáte tradiční stolní Farní
kalendář. Dobrovolný
příspěvek na úhradu výrobních nákladů jednoho výtisku je 50 Kč.

Během prázdnin vznikly fotografie, které pořídil fotograf
Pavel Slíva v interiéru kostela. Ze snímků vznikl černobílý
kalendář pro zavěšení na zeď velikosti A3 na výšku.
Doporučený příspěvek na úhradu výrobních nákladů
závěsného kalendáře je 100 Kč.
Kalendáře si můžete zakoupit domů nebo jako vánoční dárek. Koncem října budou k dostání v prodejně VENI.

On-line přenosy z kostela díky novým kamerám

Po zkušenostech s jarními on-line přenosy z kaple na Regině jsme během prázdnin udělali několik přípravných prací
v kostele. Pořídili jsme tři kvalitní PTZ kamery pro streamování v rozlišení FullHD
s dvaceti až třicetinásobným optickým
přiblížením. Nyní můžete ocenit jejich
kvalitu v živých přenosech mší svatých.
Celé vysílací zázemí jsme postupně přesunuli na kůr kostela.
Stále ještě dolaďujeme drobné problémy s kvalitou obrazových a také
zvukových přenosů. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu a věcné podněty
a připomínky. Děkujeme také několika ochotným farníkům za přijatou službu při
streamování.

Úpravy na farním domě
na Kudlově pokračují

V měsíci září jsme u štítů farního domu
postavili lešení a začala obnova fasády.
Ta dostane nový šedobílý kabát.
Všechny práce se provádí svépomocí
ochotných farníků. Děkujeme všem, kdo
jakýmkoliv způsobem pomohli.
P. Kamil Obr
6
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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 farnosti

• Nabízíme dětský křesťanský
časopis NEZBEDA pro děti –
školáky, který je vydáván zde ve
Zlíně. Pokud je v rodině menší
dítě – předškolák, je možné mít
časopis v kombinaci s přílohou
CVRČEK. Časopisy si děti mohou
vyzvednout vždy, když přijdou
s rodiči do kostela, například
v neděli odpoledne.
• Říjen – růžencový měsíc
Jednotlivce i rodiny vybízíme k modlitbě růžence. Společně se modlíme růženec
za trpící, za zdravotní personál, za opuštěné a za zastavení epidemie. Modlíme se
denně ve 20 hod.
• Pořad bohoslužeb v našem kostele
Úterý až sobota: mše svatá v 8 a v 18.30 hod. s regulovaným počtem osob.
Denně: adorace a výstav Nejsvětější Svátosti oltářní od 15 do 16 hod. s nabídkou
svátosti smíření a svatého přijímání.
Neděle: adorace a výstav Nejsvětější Svátosti oltářní od 14 do 18 hod. s nabídkou
svátosti smíření a svatého přijímání.
Vždy je nutné zachovávat hygienické předpisy a omezený počet osob!
• On-line mše svaté naší komunity (z kostela sv. Filipa a Jakuba) jsou v úterý v 18.30 hod.
a v neděli v 10 hod.
• Příprava dětí na vánoční vystoupení
Prosíme děti, které by chtěly účinkovat ve vánoční scénce nebo zpívat ve schole při
bohoslužbě na Štědrý den, aby se přihlásily na e-mail: lambor@email.cz
Až to bude možné, zahájíme zkoušky v obvyklém čase, tzn. v neděli od 17 hod.
Těší se na vás Zdeněk Lambor, Marcela Sousedíková a Radek Výsmek.
• Salesiánský klub mládeže
Nadace ČEZ slíbila poskytnout Salesiánskému klubu mládeže Zlín finanční dar
50 000 Kč na projekt Vzdělávání dobrovolníků, konkrétně na mzdu jednoho zaměstnance. Podmínkou bylo získat určitý počet bodů za pohybovou aktivitu v měsíci říjnu. Děkujeme za vaši podporu. Potřebný počet bodů jsme získali v rekordním čase!
Klub pro rodiče s dětmi v dopoledních hodinách i Klub pro děti a a mládež v odpoledních hodinách pokračují v činnosti s omezeným počtem účastníků.
		
P. Dan Žůrek, SDB
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APERUIT ILLIS (10)
12. Když čteme Písmo svaté ve stejném Duchu, v jakém bylo psáno, zůstává stále
nové. Ve chvíli, kdy je Starý zákon součástí Nového, není nikdy starý, protože vše je
proměňováno jediným Duchem, který ho inspiruje. Celý posvátný text má prorockou úlohu: netýká se budoucnosti, ale současnosti toho, kdo se jeho slovem živí.
Ježíš to na začátku svého poslání říká zcela jasně: „Dnes se naplnilo toto Písmo,
které jste právě slyšeli“ (Lk 4,21). Kdo se Božím slovem živí každý den, stává se jako
Ježíš současníkem lidí, které potká; nehrozí mu, že by propadl liché nostalgii po
minulosti nebo nekonkrétní utopii budoucnosti.
Písmo svaté rozvíjí svůj prorocký účinek především v tom, kdo mu naslouchá.
Vyvolává sladkost i hořkost. V mysli vyvstávají slova proroka Ezechiela, kterého
Pán vyzval, aby snědl knihu. Říká: „Snědl jsem ji a zesládla mi v ústech jako med“
(Ez 3,3). Ezechielovu zkušenost s pozřením knihy znovu prožívá i evangelista Jan na
ostrově Patmos, který dodává zvláštní věc: „V ústech se mi sladce rozplýval jako
med, ale když jsem ho spolkl, zhořklo mi to v břiše“ (Zj 10,10).
Sladkost Božího slova nás pobízí, abychom se o ně rozdělili se všemi, s nimiž se
ve svém životě setkáme, abychom vyjádřili jistotu naděje, kterou obsahuje (srov.
1 Petr 3,15–16). Hořkost zase často vyvstává z poznání, jak těžké je pro nás slovo
věrně žít, nebo když konkrétně zakoušíme, že je odmítáno, protože není považováno za slovo, které má dát životu smysl. Je proto nezbytné, aby se Boží slovo pro
nás nikdy nestalo rutinou, ale abychom se jím živili a do hloubky chápali a prožívali
svůj vztah s Bohem a s bratry.

Život ze síly Ducha a modlitby

Měl jsem exercicie pro studenty teologie v Záhřebu. Modlil jsem se nad jednou
studentkou, aby dostala dar prorokovat. Pak jsem se modlil o tentýž dar nad jedním
jáhnem. Po modlitbě nám všem řekl jen několik vět: „Je to podivuhodně krásné
modlit se za druhé.“ Řekl to však tak, že jsme zůstali všichni udiveni. Řekl to tak plný
Ducha. Všechno v něm volalo: „Prosím vás, modlete se za mě, abych dostal Ducha
Svatého.“ Pak přišel ke mně do mého pokoje a ptal se mě, co má dělat.
„Jak to?“ řekl jsem.
„Nevím, ale já se třesu.“
„Třeseš? A proč?“
„Nevím. Nejdříve jsem myslel, že je mi zima. Vzal jsem si ještě druhý svetr, ale
klepu se dále.“
„A co se stalo?“ zeptal jsem se. „Co jsi pocítil?“
„Bylo to jako proud. Jako hezký proud to mnou protékalo.“
„A potom?“
„Nevím.“
Pak jsem mu řekl: „Tak to je jasné. Je to působení Ducha Svatého v tobě.“ Řekl
jsem mu: „Tak teď za to děkuj Bohu.“
„Nemohu.“
8
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„Proč?“
„Stačí, abych vyslovil jméno Ježíš, a jsem tak naplněn radostí, že bych mohl
explodovat.“
Pak šel ke spirituálovi. Ten měl také velikou radost, ještě větší než já. Všichni
vlastně měli velikou radost. Napsal o tom spousty dopisů, telefonoval na všechny
strany. Lidé měli z něho tolik radosti. Tak nějak to je.
Duch Svatý nám tedy dává dary a ovoce.
Například dar prorokovat neznamená schopnost předvídat budoucnost. Je to
dar, který dává schopnost vyložit slova bible teď, pro tuto situaci. Je to dar, který
působí od srdce k srdci tak, že se ten druhý ihned obrátí. Zasahuje to celý další život.
Tomislav Ivančič, Život ze síly Ducha a modlitby, MCM 1995, s. 133–134
SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD

Transitus svatého Františka

Členové Sekulárního františkánského řádu působícího ve Zlíně se zúčastnili v sobotu 3. října v Uherském Hradišti v kostele Zvěstování Panny Marie slavnosti „Transitu“. Každý rok se tato slavnost koná v předvečer svátku svatého Františka. Před
oltář se rozprostře františkánský hábit a na místa, kde měl svatý stigmata, místa ran
Kristových, se umístí červené zapálené svíce. Svatý František z Assisi se rozloučil
s tímto světem 3. října 1226 večer. Bylo mu tehdy čtyřicet pět let, z nichž dvacet let
činil pokání a poslední dva roky nosil na rukou, na nohou a na boku rány – stigmata.
Na památku smrti svatého Otce Františka se 3. října večer scházejí františkáni
na celém světě ke společnému uctění této události. Tato malá slavnost se nazývá
„Transitus“ (Přechod), neboť je to okamžik přechodu sv. Františka z této pozemské pouti do věčné vlasti. Po mši svaté byl „Transitus“ slaven bratry františkány při
setmělém kostele. Poté byla také každým zájemcem z řad veřejnosti uctěna relikvie, kterou mají bratři zapůjčenou. Jednalo se o kůstku světce umístěnou v malé
monstranci. Jelikož všichni dodržujeme opatření nařízené vládou, tak se tato slavnost musela obejít bez společného agapé.
Marie Alžběta SFŘ
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla…
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.
Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu,
a služte mu s velikou pokorou.
(Sv. František z Assisi, Františkánské prameny, str. 71)
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HLASY A OHLASY

Šest statečných se vydalo na pouť do Kudlova

Na pouť do Kudlova se nás v neděli 27. září sešlo pouze šest. Sraz jsme měli u kříže. Společně jsme zašli na faru za otcem Miroslavem. Domluvili jsme se, že půjdeme
na Kudlov pěšky po stezce. Protože nikdo z nás na Kudlově pěšky nebyl, měli jsme
to i napínavé. Na mobilu jsem vyhledala mapu směr Kudlov.
Vyšli jsme společně nad Lazy
a nabrali směr les. Protože s námi
šli i dva kluci, Erda a Zdenda, hledali žluté turistické značky. Po
nich jsme šli směrem na Kudlov.
Cestou jsme si také povídali. Chvílemi jsme i mlčeli, protože kluci
nasadili ostré tempo, a my jsme
nechtěli zůstat pozadu. Po půlhodinové cestě lesem jsme vyšli nad
Kudlovem. Sešli jsme do Kudlova
a zamířili jsme do farního domu,
kde jsme si uvařili čaj. Pomodlili jsme se, zazněly prosby za ty, které jsme měli v srdci.
Povídali jsme si o Svatém Václavovi, o jeho dětství a životě. Nesmíme zapomínat, že byl i politickým diplomatem. Ale hlavně o tom, že Václav byl světec. Připomněli jsme si, jaké konal zázraky. Vyprávění nám zpestřoval Zdenda. Hodně toho
o tomto světci ví.
Když přijel na Kudlov otec Miroslav, odebrali jsme se na bohoslužbu do kaple
sv. Václava. Mši svatou sloužil otec Miroslav a Erda se Zdenkem mu ministrovali.
Bylo to úžasné ukončení putování na Kudlov za Svatým Václavem. Po mši svaté
jsme se odebrali domů.		
Zdenka Popelková

První svaté přijímání

V neděli 4. října se v našem kostele Filipa a Jakuba ve Zlíně uskutečnilo dlouho
očekávané první svaté přijímání. Slavnost začala ve skutečnosti už v sobotu dopoledne, kdy maminky vyzdobily kostel květinami. Odpoledne následovala svatá zpověď a každé z dětí si vzalo kvítek karafiátu a dalo jej do vázičky k oltáři Panně Marii.
Poté následoval nácvik na neděli.
V neděli přišel všemi dětmi očekávaný den. Sešli jsme se před kostelem sv. Filipa
a Jakuba o půl desáté. Seřadili jsme se a a čekali, až dá otec Ondřej pokyn, abychom
mohli průvodem vejít do kostela. Děti se před oltářem uklonily a usadily do lavic.
Mši svatá byla trochu jiná, než obvykle. Snad proto, že v této mši svaté přijaly
děti Ježíše Krista v podobě eucharistie. Nejdříve zazněla čtení, po nich evangelium
podle Marka. Následovalo zapálení křestních svíček od Velikonoční svíce – paškálu.
Děti se zřekly všeho zlého, hříchu a vyznaly svou víru. Přímluvy přečetli rodiče.
10
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Konečně nastala velká chvíle, kdy děti přijaly Ježíše v podobě proměněného
chleba a vína. Nebyl to velký den pouze pro děti, ale také pro rodiče, kteří byli rádi,
že děti můžou přijmout Ježíše Krista hlouběji do svého srdce. Následovala společná modlitba.
Na konci mše svaté děti poděkovaly Marušce – katechetce, která
je učila v náboženství, a předaly jí
dárky. Hlavní poděkování patřilo otci Ondřejovi, i když děkování
ze strany dětí bylo úsměvné. Za
všechny rodiče i děti to pak shrnula
maminka Zdenka. Děti předaly otci
Ondřejovi dárky na památku, při kterých si na ně vždycky vzpomene. Dostal knihu
vděčnosti s obrázky od dětí, tričko se společnou fotkou dětí a nápisem „Byli jsme
Vaši první“, hrneček se společnou fotkou a hlavně ukulele, na které bude dětem
moci zahrát v náboženství.		
Zdenka Popelková
NEPŘEHLÉDNĚTE

Podmínky pro získání plnomocných odpustků

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat už před 1. listopadem.
Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od
1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu.
Během „dušiček“, tedy slavnosti Všech svatých a památky věrných zemřelých,
je možné získat odpustky pro duše zemřelých, tedy odpuštění trestů zatěžujících
jejich plnou radost v Boží blízkosti. Apoštolský stolec umožňuje tyto odpustky získat i po celý následující týden, kdy lidé jezdí na hroby. Před časem čeští biskupové
požádali o možnost získat odpustky také týden před 1. listopadem.
„Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost
ČBK své dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě mohou věřící v České republice obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou
navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení se uděluje na následujících
sedm let, tedy do roku 2026.
Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za
zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat
svatou zpověď.“		
Mons. Jan Graubner
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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

Letos čeká na svůj dárek celkem 363 dětí. Termín pro předání balíčků Charitě je
1. prosince v čase od 7.00 do 15.30 hod.
Chcete-li se i letos zapojit do projektu charity Vánoční balíček a obdarovat dítě
na Ukrajině, věnujte pozornost následujícím pravidlům.
• Přiložte k balíčku seznam věcí. Nevíme, zda budeme letos moci doručit balíčky
osobně, nebo budeme nuceni objednat dopravní službu. V tom případě bude potřeba doložit na celnici celní seznam.
• Balíček může vážit maximálně 4 kg.
• Balíčky označte jménem, příjmením a místem doručení (latinkou a/nebo azbukou).
• Zásilka nesmí obsahovat žádné potraviny ani cukrovinky (z celních důvodů).
• Balíček má obsahovat pouze nové věci.
• Zabalte vhodným (vánočním) papírem a pak ještě do strečové fólie.
• Cena balíčku má být od 900 do 1 200 Kč.

Databáze je nyní přehlednější a dárci teď najdou na jednom místě veškeré informace, které budou potřebovat. Více na stránkách darek.charitaproukrajinu.cz
		
Noela Frolková, pastorační asistentka

Pomáháme chlapcům v Bulharsku

Kazanlak je sedmdesátitisícové město, které se nachází asi uprostřed Bulharska, v Růžovém údolí mezi pohořími Stara planina a Sredna gora. Salesiáni tu vytvořili centrum pro setkávání mládeže z celého Bulharska. Starají se také o farnost,
chlapecký internát a oratoř. Internát pro nejchudší romské chlapce v bulharském
Kazanlaku je letos realizován z výnosu Tříkrálové
sbírky na Zlínsku.
„Díky vaší podpoře
a pomoci mohou kluci
bydlet přes týden u nás
a žít tak v úplně jiném
a podnětném prostředí.
V prostředí, které je pro
nás samozřejmostí, ale
pro ně neznámé nebo
nedosažitelné. Vidíme ohromné výsledky, kterých kluci dosahují díky přístupu
ke vzdělání a novému zázemí,“ napsal ředitel internátu v bulharském Kazanlaku
P. Petr Cvrkal.		
Pavla Romaňáková
12
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LITANIE V ČASE NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.
Bože svatý, Bože silný, smiluj se nad námi.
Bože, Králi věků nesmrtelný, smiluj se nad námi.
Bože v radách nevyzpytatelný, smiluj se nad námi.
Bože v soudech nevystižitelný, smiluj se nad námi.
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, smiluj se nad námi.
Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti, smiluj se nad námi.
Bože, jenž připomínáš v čase nemoci nestálost pozemských věcí, smiluj se nad námi.
Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti, smiluj se nad námi.
Bože, jenž máš sečteny dny našeho života, smiluj se nad námi.
Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, když nebezpečí bývá nejvyšší, smiluj se nad
námi.
Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ, smiluj se nad námi.
Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a věčnost, smiluj se nad námi.
Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.
Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu vysvoboď nás, Pane.
Od nakažlivých nemocí vysvoboď nás, Pane.
Od náhlé a nenadálé smrti vysvoboď nás, Pane.
Od nadměrné úzkostlivosti vysvoboď nás, Pane.
Od opovážlivé lehkomyslnosti vysvoboď nás, Pane.
Od reptání proti prozřetelnosti Boží vysvoboď nás, Pane.
Od věčné smrti vysvoboď nás, Pane.
My hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil, prosíme Tě, vyslyš nás.
Aby ses nad námi smiloval, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám dopřál času a milosti k pokání, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys zjednal nemocným potřebné ošetření, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys udělil nemocným milost svátostí, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys žehnal snahám lékařů, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys přijal umírající na milost, prosíme Tě, vyslyš nás.
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Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle
tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše
viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás
od zlého. Amen.
ŽALM 6
Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení!
Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou
děsem.
Má duše je tolik vyděšená, a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat?
Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň!
Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?
Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami
své lože.
Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků.
Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti! Hospodin můj hlasitý pláč slyší,
Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.
Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v náhlém
zahanbení.
Pokořme se pod mocnou ruku Boží v době jeho navštívení, na Pána vložme všechny
své starosti, neboť on se o nás stará.
Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli, neboť doufáme v Tebe.
Buď s námi Tvé milosrdenství, pro slávu svého jména nás vysvoboď.
Modleme se:
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, uděl nám, kteří k Tobě přicházíme se srdcem kajícím, svou milost a zbav nás svou mocí panující nakažlivé nemoci.
Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás svou mocí z každého nebezpečí.
Osvěť lékaře, aby nemoc přesně poznali a nemocným věnovali veškerou péči. Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a nemocným sloužily k uzdravení. Kéž nás
tento čas povzbudí k obrácení a žití evangelia. Do Tvých rukou poroučíme své tělo
i duši.
Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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