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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Bratři a sestry,
srdečně zdravím každého z vás. Neustále prožíváme
zvláštní a náročný čas. Jsem rád, že vás i skrze řádky našeho
farního periodika mohu povzbudit a uvést do času přípravy na
narození našeho Pána.
Ano, vstupujeme do adventu a podobně jako každý jiný
rok se před námi otevírá nabídka necelých čtyř týdnů očekávání. Znovu stojíme před otázkou, jak je dobře prožít. Nerad
bych znovu připomínal výjimečnost letošního roku a konkrétně i těchto dnů, ale
není možné nevidět vše, co nás obklopuje. Jsme součástí místa, kde žijeme, času,
vztahů, radostí a bolestí, nadějí i zklamání.
Zvykli jsme si s přicházejícím adventem vyhrnout rukávy a naplno se pustit do
příprav uzávěrek a nejrůznějších výkazů v práci, nakupování, uklízení a pečení.
Myslím, že se to za náš život opakovalo tolikrát, že jsme uvěřili v normálnost takového počínání. Normálnost ovšem nemůže ovlivnit chování davu. Je dána normou
a tu neurčujeme my lidé, ale Bůh, Stvořitel veškerého řádu. Zde vidím obrovský potenciál křesťanství. Může totiž nabídnout jiný pohled na skutečnosti kolem, včetně
Vánoc a přípravy na ně.
Znovu se nám v následujících
dnech otevřou překrásné texty
Písma svatého, prostá liturgie
a kouzelné zpěvy. To vše nás zve
vstoupit do adventu jinými dveřmi, než běžně vstupujeme do
svých „všedních dní“.
Z celého srdce vás žádám:
vstupte nově do času přípravy
a narozený Spasitel se vám nově
ukáže. Není čas na stěžování si
na to, co pořád ještě nemůžeme. Objevujme nové cesty, které se nám nabízejí. Buďme vynalézaví v lásce a prožijeme zázraky Božích doteků. Moc mi leží na srdci „domácí liturgie“. Je sice krásné sledovat přenosy v televizi či na monitoru, ale prožité
je víc než sledované. Nebojme se modlit! Nebojme se modlit společně!
		
P. Kamil Obr
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 20. prosince 2020.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 14. prosince 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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První neděle adventní
(Iz 63,16b–17.19b;64,2b–7; 1 Kor 1,3–9; Mk 13,33–37)
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
První pátek v měsíci
Druhá neděle adventní
(Iz 40,1–5.9–11; 2 Petr 3,8–14; Mk 1,1–8)
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu –
doporučený svátek
Nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Nezávazná památka Panny Marie Loretánské
Nezávazná památka sv. Damasa I., papeže
Nezávazná památka Panny Marie Guadalupské
Třetí neděle adventní
(Iz 61,1–2a.10–11; 1 Sol 5,16–24; Jan 1,6–8.19–28)
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Čtvrtá neděle adventní
(2 Sam 7,1–5.8b–12.14a.16; Řím 16,25–27; Lk 1,26–38)

NEPŘEHLÉDNĚTE

Časopis Nezbeda prosí o pomoc
Redakce dětského křesťanského časopisu má své
sídlo v klášterní budově Regina od roku 1994. Vychází
za podpory Arcibiskupství olomouckého již od roku
1992. Časopis pro mladé čtenáře příští rok vchází
do svého 30. ročníku a po celou dobu vydávání jej drží
nad vodou především finanční dary.
Obracíme se také na čtenáře Života farností,
zvláště podnikatele, s prosbou o finanční podporu.
Více informací o podpoře Nezbedy je na stránkách
www.casopisnezbeda.cz
Leoš Hrdlička
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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

Duchovní život v době adventní

Bohoslužby:
Všední dny a sobota: 6.30 a 18.30 hod.
Na tyto mše si můžete předem rezervovat účast přes online rezervační systém na
webu farnosti. Pokud nemáte internet, oslovte své známé nebo volejte na faru
v úřední hodiny.
Neděle: 8.30 hod.
S ohledem na platná nařízení vlády prozatím bez účasti lidu.
Přenosy bohoslužeb: všední dny v 18.30 hod., v neděli v 8.30 hod.
Podávání sv. přijímání v kostele: v neděli 7–8 hod. a 15–16 hod.
Svátost smíření v kostele: ve středu 8–10 hod., v pátek 17–18 hod.
Sledujte, prosím, nástěnky v kostele a farní web, kde se snažíme pravidelně aktualizovat změny, které se odvíjí od vládních nařízení.

Farní kancelář

Úřední hodiny ve farní kanceláři nadále zůstávají v pondělí a ve středu od 8 do 10
hod. a od 14 do 16 hod.

Zapisování intencí on-line

Kvůli omezenému osobnímu kontaktu jsme spustili zapisování intencí na webu
farnosti pro období leden – březen 2021 (farnostzlin.cz/intence). Zapisovat intence
můžete i osobně v úředních hodinách na faře.

Výuka náboženství

Od 30. listopadu začne probíhat výuka náboženství všech ročníků ZŠ dle rozvrhu.

Farní kalendáře pro rok 2021

Na faře, v kostele i ve Veni jsou k dispozici
nové farní kalendáře, jejichž zakoupením
přispějete na činnost farnosti (např. kamerový systém v kostele). Jedná se o běžný stolní, ale také dárkový nástěnný s fotografiemi interiéru našeho kostela.

Podpora farnosti

Do kostelní sbírky můžete v současné době přispět v hotovosti
skrze pokladničky v kostele nebo osobně na faře v úřední dny.
Bezhotovostně pak na farní účet 2200033498/6800, QR kódy
i platební terminál jsou v kostele.
V kanceláři můžeme vystavit potvrzení o přijatém daru pro daňové účely. Za vaši
dosavadní podporu moc děkujeme.

ŽIVOT FARNOSTÍ   17 • 2020

52

Pokladnička pro potřebné v našem kostele

Přispívat na potřeby lidem, kteří se dostávají do sociální nouze, můžete nově v kostele do pokladničky, která je umístěna u sochy sv. Judy Tadeáše (patrona lidí v bezvýchodných situacích). Je označena jako Almužna pro potřebné. Z těchto prostředků farní tým podpoří jednotlivce nebo i rodiny, kteří se ocitají v nouzi a na okraji
společnosti. Budeme rádi, když budete preferovat tuto formu pomoci také pro lidi
bez domova.

Sbírka ošacení a přikrývek pro potřebné

Vzhledem k omezení sociálních služeb jsme se rozhodli uspořádat sbírku pro lidi
bez domova. Tito lidé v těchto měsících potřebují především pánské teplé oblečení
(zimní bundy, svetry, mikiny, kalhoty, teplé ponožky, rukavice) a obuv (od velikosti
40). Sbíráme také teplé spacáky a deky. Budeme přijímat pouze čisté a nepoškozené věci. Věci můžete přinášet v pondělí a ve středu v úředních hodinách na faru,
nebo v neděli od 15 do 16 hod. Pro více informací kontaktujte farní kancelář.

Nedělní virtuální Čaj o páté s kněžími

Zveme vás na setkání a besedování nad různými tématy skrze videokonferenci.
Odkaz najdete na webových stránkách farnosti.

Rozhovor se sv. Mikulášem

Blíží se svátek sv. Mikuláše a my bychom s ním chtěli natočit rozhovor. Protože děti
na něj mají určitě spousty otázek, mohou je posílat na farní e-mail nebo vhodit do
farní schránky do úterý 1. prosince. Do předmětu zprávy nebo na obálku prosím
napište „Mikuláš“.

Ostatky svatých manželů Zélie a Ludvíka Martinových

V naší farnosti se uskuteční putování relikviáře s ostatky svatých manželů Zélie
a Ludvíka Martinových po rodinách. Nabízíme vám možnost prožít po dobu 9 dnů
čas v modlitbě a v přítomnosti svatých manželů a rodičů sv. Terezie od Dítěte Ježíše.
Společně s relikviářem vám bude zapůjčena kniha o životě těchto svatých manželů
a rodičů. Může sloužit pro vaši rodinu jako inspirace. Na přímluvu svatých manželů
lze prostřednictvím novény vyprosit milosti pro vaši rodinu a manželství. Zájemci se
mohou hlásit Markétě Piknové na tel.: 606 715 994.

Nabídka a inspirace pro letošní adventní dobu
Prožívání adventní doby s každodenní ranní modlitbou s rorátními zpěvy
Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje: tradiční rorátní písně (sestry Boromejky), desátek růžence, žalmy, úryvek z Písma a zamyšlení, prosby, a další modlitby.
Roráty budou každý den k dispozici na webu: www.roraty.online, také jsou k dispozici jako mobilní aplikace Android na Google Play.
Rozjímavá četba Písma
Pokuste se každý den přečíst si adventní liturgické čtení nebo starozákonní čtení
z adventních kalendářů. Sdílejte se s někým osobně nebo telefonicky, jak vás úryvek čtení oslovil a co přinesl do života. Na stránkách farnosti naleznete také odkazy
k metodám pro práci s Písmem v Biblickém triu.
6
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Adventní aktivita nejen pro rodiny s dětmi
Mottem letošní aktivity, která je společná v obou farnostech, je DAR. Zapojte se do
této aktivity, která může prohloubit vděčnost ve vašich vztazích. Bližší informace
naleznete v článku v tomto zpravodaji a také na webu farnosti.
Advent jako příležitost k obnově manželství
Manželským párům nabízíme na webových stránkách farnosti videoseminář manželů Ireny a Petra Smékalových, kteří zvou k virtuálnímu posezení u jejich rodinného
krbu. Poví nám o tom, co v jejich manželství funguje, kde klopýtají a z čeho se radují.
Můžete si odnést inspiraci, povzbuzení i nové myšlenky.
Manželé Smékalovi jsou spolu již 20 let, mají 5 dětí a pracují spolu v soukromé
manželské poradně. Oba mají letitou praxi v oblasti poradenství a seminářů pro
manžele.

Podpora obnovy kaple na Pasekách

Prosíme, hlasujte v rámci projektu Magistrátu města Zlín s názvem Tvoříme Zlín na odkazu vote.d21.me/cs/info/tvorimezlin
pro podporu projektu obnovy prostoru kolem kaple na Pasekách. Zde je kaple uvedena na prvním místě v sekci Velké
projekty. Postup hlasování je tu podrobně uveden. Hlasování
probíhá od 16. listopadu do 6. prosince a je také možné hlasovat osobně na magistrátu města Zlína (na radnici) v infocentru
nebo na pobočkách magistrátu ve spádových čtvrtích města.
P. Kamil Obr

Výměna oken

V průčelí kostela jsou po stranách
dvě dřevěná okna. Jedno směřuje
do místnosti s motorem varhan
a druhé prosvětluje schodiště na
půdu kostela. Obě okna jsou na
hranici své životnosti a budou
vyměněna za nová. Jelikož je
kostel kulturní památkou, statutární město Zlín podpořilo tento
projekt dotací ve výši 100 000 Kč.
Farnost tímto děkuje za podporu
oprav kostela.
Pavel Šintál
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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
•Nedělní mše svaté se zatím konat nebudou. Pokud se zvýší povolený počet lidí
v kostele, pravděpodobně bychom opět začali sloužit více mší svatých. Sledujte farní ohlášky.
•Nedělní podávání svatého přijímání s možností svátosti smíření je od 14 do 17
hod.
•Mše svaté ve všední dny jsou od úterý do soboty v 8 a v 18.30 hod.
•Adorace v kostele před vystavenou Nejsvětější svátostí se velmi dobře rozběhly.
Adoruje se po půl hodinách od úterý do soboty od 15 do 18 hod. Zapisujte se do
on-line tabulky na farním webu nebo ve farní kanceláři.
•Roráty budou v úterý ráno. Zveme děti s připravenými lucerničkami! V 6.45 hod.
začíná světelný průvod, zapálíme svíce na adventním věnci a následuje mše svatá.
Letos ovšem nebude po rorátní mši svaté snídaně.
•Na Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu, v úterý 8. prosince, bude mše svatá také v 17 hod.
•Příprava na první svaté přijímání v roce 2021 se již rozbíhá. Děti se začínají připravovat ve svých skupinách v náboženství. První setkání s dětmi a rodiči by se mělo
uskutečnit po Vánocích. Prosíme o modlitbu za děti a jejich rodiče.
•Příprava na biřmování opět probíhá. Prosíme o duchovní podporu.
•Koncerty o Vánocích 2020 v našem kostele se s největší pravděpodobností
neuskuteční.		
P. Dan Žůrek, SDB

APERUIT ILLIS (11)
13. Písmo svaté nás dále provokuje tím, když hovoří o křesťanské lásce. Boží slovo
neustále připomíná Otcovu milosrdnou lásku, která od dětí požaduje, aby žily ve
vzájemném souladu. Ježíšův život tuto božskou lásku plně a dokonale vyjadřuje.
Tato láska si nenechává nic pro sebe, ale všem bezvýhradně nabízí sebe sama. V podobenství o chudém Lazarovi nacházíme jasný pokyn. Když Lazar a boháč umírají,
boháč při pohledu na Lazara v Abrahámově náručí prosí, aby ho poslal za jeho bratry, které by napomenul, aby žili lásku k bližnímu, a vyhnuli se tak tomuto soužení. Abrahámova odpověď je jízlivá: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!“
(Lk 16,29). Naslouchat Písmu svatému, abychom žili milosrdenství: to je pro náš
život veliká výzva. Boží slovo nám dokáže otevřít oči a umožní, abychom vyšli ze
svého individualismu, který nás dusí a uzavírá v neplodnosti, a zároveň otevírá cestu sdílení a solidarity.
8
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Jak bych tě mohl vydat napospas, Efraime? Mám se tě zříci, Izraeli? Jak bych tě
mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Seboimem? Obrací se ve mně srdce,
rozněcuje i soucit.
Nebudu jednat podle žáru svého hněvu, nezničím znovu Efraima, neboť jsem
Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe, a nevzplanu hněvem. (Oz 11,8–9)
Veleb, duše má, Hospodina, a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy. On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním. (Žl 103,2–4)
Budu tě chválit mezi národy, Pane, budu tě oslavovat mezi pohany, protože tvá
milost je veliká až k nebi, tvá věrnost až do oblak. Ukaž se ve své vznešenosti na
nebesích, Bože, nad celou zemí nechť je tvá sláva! (Žl 57,10–12)
Nejedná s námi podle našich hříchů ani podle našich vin nám neodplácí. Jak vysoko je nebe nad zemí, tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. Jak vzdálen je
východ od západu, tak vzdaluje od nás naše nepravosti. Jako se smilovává otec nad
syny, tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. (Žl 103,10–13)
Ale nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli
mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni!
(Ef 2,4)
Jen si pomyslím: „Má noha je vratká“, už mě podpírá, Hospodine, tvá milost.
Když se mi v nitru rozmnoží starosti, tvá útěcha vzpruží mou duši. (Žl 94,18–19)
I kdyby hory ustoupily a pahorky kolísaly, má láska od tebe neustoupí, nezakolísá moje smlouva, která dává pokoj – pravil Hospodin, který tě miluje. (Iz 54,10)
Kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí a Hospodinovu milosrdenství ať hledí porozumět. (Žl 107,43)
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PROHLÁŠENÍ BISKUPŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie
koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí
z vás volají po větší aktivitě biskupů pro
uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme
vyzvali k intenzivním modlitbám za
ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách
a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hod.
Pohled na ty z vás,
kteří nyní onemocněli
a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří
obětavě slouží nemocným nejen jako
profesionálové, ale
i dobrovolníci, nebo
na ty, kteří se dostali do ekonomických
těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli,
nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit
i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží
vůli a třeba i osobně pomáhat v první
linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také
almužnu na libovolný dobrý účel. To vše
nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme
se k nim v celé naší zemi po první tři
středy v měsíci – 2., 9. a 16. prosince.
Kéž nám mimořádný adventní půst
10

pomůže otevřít srdce Bohu, kterým
se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze
sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme,
jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme
především svou ochotu přijmout Boha,
který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když
k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se
jí zasvětíme, když
si doma vystavíme
betlém, abychom
se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu
na sobě i na svých
blízkých. Klanějme
se mu, projevujme
úctu a vděčnost za
sebe i jménem těch,
kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho
ochraně a věřme, že
Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat
na naše viny a nenechá nás samotné.
On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme.
Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke
svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat,
naše láska změní nejen náš život, ale
taky přemůže nenávist v mezilidských
vztazích. Přichází naše chvíle, abychom
se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.
Už dnes vám přejeme požehnané
Vánoce a skutečnou radost z příchodu
Spasitele i jeho darů.
V Praze 20. listopadu 2020.
Vaši biskupové
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ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)

y

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe,
milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi.
Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte.
Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme
ve tvém Dětství jako našeho Pána, Spasitele
a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život.
Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy
a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte.
Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat
žádný dobrý skutek.
Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň
malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima,
usmívej se naším úsměvem,
promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama.
A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám
způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou.
Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce
jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou.
Amen.
y
ŽIVOT FARNOSTÍ   17 • 2020
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Charitní služba je zde pro vás

„Opravdu smekám před nasazením děvčat,“ říká na adresu pečovatelek
vedoucí služby.
Telefon na stole sociálních pracovnic vydá během dne typický zvuk mnohokrát.
Většinou je na druhé straně přístroje potomstvo, ať už starší či mladší, pátrající po
možnostech pomoci jejich blízkému, který se dostal do nekomfortní životní situace
v důsledku nemoci či stáří. Někteří z nich hledají úplné zastoupení rodiny v péči, jiní
potřebují lehké doprovázení, podporu a pomoc ve svém rozhodnutí stát se plnohodnotným pečujícím.
„Dobrý den, prosím vás, vy docházíte i k lidem domů? Víte, můj tatínek je v domově pro seniory a teď je tam s tím covidem hrůza, tak jsem se rozhodla si ho vzít
domů, když je moje práce teď zavřená. Ale uvědomila jsem si, že si nevím rady.
S ničím. Jak krmit, umýt ho, přebalit. Prosím Vás, můžete mi pomoci?“ Hlas ženy působil odhodlaně, ale zároveň velmi prosebně. Krásná ukázka silného příběhu v této
nelehké době. Využití možná poslední příležitosti prožít dny s rodičem. A také obrovská empatie vůči personálu pobytového zařízení. Nic z toho se už nemusí nikdy
opakovat.
A jak na takovou prosbu odpovídá Charitní pečovatelská služba Zlín?
„Ano.“
Terénní pečovatelky přicházejí do domácností pomoci uživateli při zvládání běžných osobních úkonů, s hygienou, při zajištění stravy, chodu domácnosti. To jsou
procedury nejčastější. Mezi realizované činnosti ale také patří třeba pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pochůzky či doprovod.
Ocitli jste se bezradní, neboť váš milovaný blízký se stal nemohoucím a závislým
na pomoci druhých? Nemáte sílu, fyzickou či psychickou, poskytnout mu potřebnou
péči? Obraťte se na nás, jsme tu pro vás.
Tel.: 731 459 168, e-mail: chps@zlin.charita.cz
Charitní pečovatelská služba Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj, statutární město Zlín, MPSV a dárci. Děkujeme.
Světlo na konci dluhového tunelu vidí klienti díky profesionálům ze zlínské Charity
Finanční nestabilita, zadluženost. To trápí mnohé blízké, kamarády, sousedy.
A pokud včas neodhodí stud a nesvěří se do rukou odborníků, čeká je s největší
pravděpodobností propast, z níž se velmi těžko dá bez opory vystoupat. Tou oporou mohou být pracovníci odborného poradenství, kteří mají letité zkušenosti.
A nejen ty. Aby problematika mohla být takzvaně dotažena do zdárného konce,
12
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musí mít poskytovatel akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. A to je
dokument, který byl do zlínské Charity doručen z Ministerstva spravedlnosti České
republiky před více než rokem. Služby v oblasti oddlužení realizují, v rámci odborného sociálního poradenství, sociální pracovníci. Rychle, diskrétně, efektivně a bezplatně, v rámci dostupných možností. Klienti, kteří do procesu oddlužení vstupují,
tak získávají do značné míry uklidnění, pokud jde o obavy z hrozby exekucí, a to
především exekucí mobiliárních. Pociťujete svoji životní situaci jako nepříznivou
a nemůžete ji zvládnout vlastními silami? Jsme tady pro vás!
Tel.: 739 245 974, 739 245 973 e-mail: poradna@zlin.charita.cz
Občanská poradna Charity Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj, statutární město
Zlín, MPSV a dárci. Děkujeme.
„Obdivuji moudrost a disciplinovanost našich zdravotních sester,“ prozrazuje
vedoucí domácí péče.
Kapacita lůžek, hospitalizace. Slova, která jsou v posledních dnech v souvislosti
s pandemií vyslovována častěji, než je běžné. Ale co když zdravotní nesnáze přetrvávají, ale hospitalizace není nezbytně nutná? Či jde o tak zvaný terminální stav
léčby a člověk chce na sklonku svého života zpět domů, mezi své nejbližší? Má to
řešení! Stačí se s důvěrou obrátit na domácí péči. Všeobecné sestry provedou v domácím prostředí pacienta odborné úkony na základě tak zvané indikace lékaře.
To znamená, že ošetřující či praktik vystaví požadavek na prováděné činnosti, které
pak terénní sestřičky u pacienta vykonají. Ten díky tomu nemusí, někdy i několikrát
denně, vyjíždět za ošetřením do ambulance, což by bylo velmi náročné, pro mnohé
neřešitelné. Toto vše se děje, ať je doba jakákoliv. Nemocní tedy vůbec nemusí pocítit, že je tu pandemie covidu. Cestu vám zkřížily zdravotní nesnáze, či zdravotní
stav osoby Vám blízké vyžaduje odbornou péči i po hospitalizaci? Jsme tu pro vás.
Tel.: 603 463 799, e-mail: chos@zlin.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale možná jinak

Vážení a milí, i přesto, že se nacházíme v nestandardní „covidové“ době, chtěli
bychom, aby v lednu nového roku přinesli králové osobně lidem domů radostnou
zvěst, požehnání, úsměv a také naději. Je naším velkým přáním, aby obydlí byla
s láskou označena posvěcenou křídou symbolem C † M † B † 2021. A tak již v Charitě
Zlín intenzivně pracujeme na koledě dle zvyklostí. Jak vše skutečně bude, ukáže
čas, protože rozhodně není možné riskovat zdraví přispěvatelů a dobrovolníků.
Jakožto pořadatel sbírky dělá Charita Česká republika maximum pro to, aby byla připravena na několik forem koledy, a to s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v konkrétním regionu. Jsme vám velmi vděčni za dosavadní přízeň a doufáme,
že i při Tříkrálové sbírce 2021, ať bude její forma jakákoliv, budou mnozí z vás naší
velkou oporou. Protože bez vás bychom nemohli pomáhat tam, kde je to potřeba.
Děkujeme!
Pavla Romaňáková
ŽIVOT FARNOSTÍ   17 • 2020
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HLASY A OHLASY

Za varhanami ke sv. Mořici do Olomouce

V úterý 6. října se skupinka zlínských varhaníků od sv. Filipa a Jakuba a několika
dalších zájemců vydala na odpolední výlet do Olomouce. Naším cílem byly varhany
v kostele sv. Mořice, které jsou největší v České republice – mají 5 manuálů, 95 znějících rejstříků a 8054 píšťal.
Krátce po 17. hodině jsme se před kostelem sešli s otcem Ondřejem, který pro
nás prohlídku domluvil, a vydali se k varhanám. S nástrojem nás seznámil Jiří Stodůlka, student olomoucké konzervatoře a varhaník u sv. Mořice. Historie těchto
varhan sahá až do 18. století, ale současné podoby nabyly až ve druhé polovině 20.
století, překvapivě v době komunistické totality. V roce 1999 byly
ještě doplněny elektrickou trakturou, která společně se zabudovaným počítačem značně usnadňuje
obsluhu, zejména volbu rejstříků
díky přednastaveným kombinacím. Všichni přítomní varhaníci se
průběžně vystřídali u hracího stolu
a alespoň částečně vyzkoušeli široké možnosti varhan, které brzy
čeká velká generální oprava, a tak
si na ně delší dobu nikdo nezahraje. Přibližně po hodině a půl se naplnil nám vyhrazený čas a vydali jsme na cestu
domů. Skupinku, která vyrazila společně s otcem Ondřejem, však čekalo ještě jedno
překvapení.
Jelikož již nastal čas k večeři, rozhodli jsme se ještě navštívit arcidiecézní restauraci U Kristýna a vyzkoušet zdejší pizzu. Jaké bylo naše překvapení, když chvíli
po nás vstoupil do restaurace také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Jelikož
se již z dřívějška zná s otcem Ondřejem, pozval nás k jednomu stolu, a tak jsme se
s ním seznámili i my ostatní. Rozvinula se dlouhá diskuze, při které jsme stihli probrat všechno možné od situace katolické církve v Čechách, která se značně liší od
situace u nás na Moravě, až po současnou koronavirovou pandemii. Při tom všem
jsme se dobře najedli a doporučujeme vám tuto restauraci po ukončení současných
opatření také navštívit. Najdete ji nedaleko katedrály ve Wurmově ulici.
Zůstali jsme tedy v Olomouci o něco déle, než jsme původně plánovali, a do Zlína jsme se vrátili v době, kdy už ani kostelní zvony neodbíjí. Ale myslím si, že nikdo
z nás nelitoval, zážitky a dojmy z celého večera nám bohatě vynahradily zkrácený
spánek.
Děkujeme otci Ondřejovi a těšíme se na další výlet, při kterém bychom rádi
navštívili olomouckou katedrálu.		
Pavel Genzer
14
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Do přírody za dobrodružstvím
Chodíte rádi na procházky? Máte svá oblíbená místa, o která byste se chtěli podělit s ostatními, nebo byste rádi poznali místa nová? Třeba i se
špetkou dobrodružství a překvapením na závěr?
Tak právě pro vás připravujeme novou farní aktivitu
pro jednotlivce i rodiny. Již brzy v ohláškách a na farním webu farnostzlin.cz
Pavel Kučera
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
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ADVENTNÍ AKTIVITA NAŠICH FARNOSTÍ

Dar pro Pána Ježíše

Základním mottem letošního adventu bude DAR. Připravíme DAR pro Pána Ježíše tím, že budeme vnášet vděčnost a radost do prostředí, kde žijeme. Otevřeme se
tak pro přijetí největšího DARU, kterým je Pán Ježíš, Boží Syn.
Děti si doma přichystají prázdnou krabici (stačí jedna pro celou rodinu), oblepí ji
jednobarevným papírem a během adventu
ji budou zdobit.
Čtyři boční stěny krabice symbolizují čtyři adventní týdny. Každý týden budou plnit
jeden úkol a pokaždé, když ho splní, mohou
na krabici nalepit symbol, který připomíná
zadaný úkol (čím víckrát jej splní, např. někomu poděkují nebo někoho pochválí, tím
víc symbolů si budou na krabici moci nalepit). Zároveň si do připravené kartičky zapíší, co se jim ten týden podařilo (nebo také nepodařilo – Pán Ježíš nehledí na výsledky, ale na snahu a ochotu), a na konci týdne ji vhodí do krabice – budoucího dárku
pro Pána Ježíše. Tak se bude dárek pro Pána Ježíše postupně zkrášlovat zvenku
lepením symbolů i zaplňovat zevnitř vhazováním lístečků.
1. týden – DĚKOVAT – symbol kytičky – úkolem bude děkovat Bohu i lidem.
Děkování nás vede k tomu, že nejsme zaměřeni jen na sebe, ale všímáme si druhých. Místo brblání a nespokojenosti nastupuje vděčnost. Vděčnost je krásná,
proto jako symbol nalepíme na dárek květy.
2. týden – CHVÁLIT – symbol srdce – budeme druhé chválit a povzbuzovat.
Chvála má být upřímná, od srdce. Pak nás proměňuje a vyhání z našeho srdce
jakýkoliv náznak závisti. Symbolem chvály tedy bude srdce.
3. týden – ŠÍŘIT RADOST – symbol smajlíka – budeme kolem sebe šířit radost.
Radost je „nakažlivá“ jako úsměv nebo smích. Na krabici, která má být dárkem
pro Ježíše, dolepíme smajlíky.
4. týden – NASLOUCHAT – symbol domečku – úkolem bude učit se naslouchat
jako Maria. Naslouchat znamená druhého vyslechnout, mít pro něj čas a někdy
také poslechnout. Ne z povinnosti, ale z lásky – jako Maria. V modlitbě nasloucháme také Bohu. Na krabici (dárek) dolepíme symbol domu, protože dům znamená přijetí, zázemí, otevřenost a čas pro druhé.
Takto připravenou krabici s kartičkami uvnitř nakonec převážeme mašlí a o Vánocích doneseme do kostela.		
Petra Tomšů, katechetka
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1. adventní týden

2. adventní týden

Úkol: DĚKOVAT

Úkol: CHVÁLIT

Komu a za co jsem
tento týden poděkoval/a

Koho a za co jsem tento týden
pochválil/a nebo povzbudil/a?

3. adventní týden

4. adventní týden

Úkol: ŠÍŘIT RADOST

Úkol: NASLOUCHAT

Komu a jak jsem tento týden
udělal/a radost?

Komu jsem věnoval/a svůj čas?
Měl/a jsem čas i na modlitbu?
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KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2020
KŘTY
Sandra Marie Kalivodová

Eduard Mikl

Pavel Jan Mikoška

Filip Dvorský

Mattias Filip Had

Matyáš Maxmilián Rumíšek

Vojtěch Slezák

Eva Marie Grebeníčková

Elena Slováková

Jonáš Kuriš

Diana Michalíková

Sebastián Kolář

Matouš Michalík

Tobias Halamíček

SŇATKY
Radovan Vítek a Hana Krejčiříková
Viktor Šimeček a Magdaléna Krchňavá
Libor Langer a Veronika Žaludková
Michal Berecka a Lucie Skřivánková
Petr Doležal a Markéta Tichá

POHŘBY
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Václav Koutský (1939)

Karel Dekar (1936)

Marie Velísková (1928)

Marie Kovaříková (1946)

Oldřich Hradil (1944)

Jarmila Pláničková (1954)

Vlasta Tomková (1939)

Juliána Kaňovská (1946)

Marie Čajánková (1925)

Marie Vymazalová (1942)

Antonín Vrba (1946)

Eva Hanačíková (1937)

Elena Burgerová (1931)

Božetěch Hradský (1934)

Eva Čižmářová (1927)

Zdeněk Holub (1932)
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