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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Přátelé, pokoj vám!
V následujících dnech vstoupíme do dnů Vánoc, na které
jsme se po celý advent připravovali. Náš pohled směřuje ke
krásným okamžikům, které očekáváme a předpokládáme, že
nastanou. Je to dobře? Bezesporu ano. Máme k tomu pádný
důvod, a to i přes všechny těžkosti, kterými v letošním roce,
zvláště v jeho druhé polovině, procházíme. Máme důvod
k naději, neboť krása Vánoc není závislá jen na množství napečeného cukroví, množství nakoupených dárků, dokonce ani na naší připravenosti.
Důvod k naději nám dává sama skutečnost, že se pro naše štěstí rozhodl sám Bůh.
Je to On, kdo se rozhodl jako první a vyšel vstříc člověku do takové míry, že se sám
stává darem. Není to úžasné? Není úžasné si to nejen uvědomit, ale také prožívat?
Mohli bychom vyjmenovat tisíce důvodů, proč letos bude všechno jiné a horší
a tak dále. Pokud nám chybí víra, pak bude vše opravdu jiné než předchozí roky, zastřené stínem nemoci, smrti a obav z obojího. Neskrývá se však v každé krizi i příležitost? Jak „čteme“ současný čas? Odpovězme si! Na pozadí naší odpovědi se ukáže
stav našeho srdce, naší duše – všechno, co se ve stavu klidu dá jen těžko zmapovat.
Je-li Bůh světlem, pak nám právě na pozadí našich vlastních temnot ještě více
zazáří.
Je-li Bůh pokojem, pak se vedle našeho rozbouření ukáže jako oáza klidu.
Je-li Bůh bezpečím, pak ho nejvíc oceníme právě ve stavu ohrožení.
Nemylte se, nechci ani v nejmenším ospravedlňovat čas pandemie. Jen připomínám, že v tom NEJSME SAMI.
Máme za sebou advent – krátký, ale nesmírně vzácný čas. Rok co rok ho dostáváme jako nabídku k hlubšímu prožití skutečností vlastního života, se všemi jeho
vazbami, vztahy a pouty. Na konci adventu se už můžeme ohlížet zpět a hodnotit
jej. Dovedl nás letošní adventní čas k hlubším pohledům – vyzrálejšímu nahlížení
sebe, světa a samotného Boha, nebo jsme zůstali stejní?
Advent je branou Vánoc. Přeji vám, ať se každý tam, kde nyní je, ve stavu, v jakém se právě nachází, rozhodne pozvednout zrak ke hvězdě nad Betlémem. Důvodem naší naděje nejsme my sami, ale ten, jenž nás přesahuje.
P. Kamil Obr

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 10. ledna 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 4. ledna 2021 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

20. 12. Čtvrtá neděle adventní

			 (2 Sam 7,1–5.8b–12.14a.16; Řím 16,25–27; Lk 1,26–38)
ČT

24. 12. Štědrý den

PÁ

25. 12. Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek

SO

26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

NE

27. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

			 (Gn 15,1–6;21,1–3; Žid 11,8.11–12.17–19; Lk 2,22–40)
PO

28. 12. Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

ČT

31. 12. Poslední den roku – poděkování a prosba o Boží pomoc do nového
roku 2021

PÁ

1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek

			 Světový den modliteb za mír
			 První pátek v měsíci
SO

2. 1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů

NE

3. 1. Druhá neděle po Narození Páně

církve
			 (Sir 24,1–4.12–16; Ef 1,3–6.15–18; Jan 1,1–18)
ST
NE

6. 1. Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek
10. 1. Svátek Křtu Páně

			 (Iz 55,1–11; 1 Jan 5,1–9; Mk 1,6b–11)

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Rok svaté Ludmily

V roce 2021 si budeme připomínat 1 100 let od zavraždění svaté Ludmily a naši
biskupové tedy vyhlásili rok 2021 Rokem svaté Ludmily. Stalo se tak na Velehradě
v červenci 2020 na 119. plenárním zasedání České biskupské konference.
Naše farnost připravuje v září 2021 poutní zájezd, při kterém navštívíme farnost
sv. Ludmily a katedrálu sv. Víta v Praze, Svatou Horu u Příbrami a Tetín. Počítáme se
dvěma noclehy, které chceme včas zarezervovat. Začátkem nového roku upřesníme termín, program pouti a zahájíme zapisování zájemců.
Spolek sv. Ludmily připravuje ve spolupráci s Nakladatelstvím Lidové noviny
vydání reprezentativní monografie Ludmila – kněžna a světice. Kniha vyjde v lednu
2021, už nyní se může předobjednat za sníženou cenu 750 Kč (v knihkupectvích za
899 Kč). V případě zájmu kontaktujte: miroslava.janicatova@svataludmila.cz		
		
František Chvatík
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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

Mimořádné zpovídání před Vánocemi

Mimořádné zpovídání před vánočními svátky pokračuje až do středy 23. prosince.
Cizí zpovědníci: dopoledne 9–11 h., odpoledne 15–17 hod. Místní kněží budou zpovídat ráno 6–6.30 hod. Večer 17–18.30 hod.
Zpovídání pro maminky s malými dětmi bude v pondělí 21. prosince od 10 do 11 hod.
na faře.

Zdobení vánočních stromků v kostele

Zdobení stromků a stavění betléma se v kostele uskuteční ve středu 23. prosince
po ranní mši svaté. Budeme vděčni za vaši pomoc.

Pořad vánočních bohoslužeb – pouze jednou a s rezervací

Účast na vánoční bohoslužbě je třeba si předem rezervovat přes registrační formulář na farním webu. S ohledem na omezenou kapacitu kostela vás prosíme, abyste
se zapsali na vánoční bohoslužbu ve dnech 24.–27. prosince pouze jednou. Při registraci uveďte své jméno a k tomu počet lidí, kteří s vámi přijdou. Během Vánoc
budeme denně mši svatou z kostela také přenášet on-line, v rozpisu níže jsou tyto
mše svaté označeny symbolem *. Prosím, pomozte s registrací lidem bez internetu.
– Podávání svatého přijímání
Ve dnech 25., 26. a 27. prosince budeme v kostele podávat eucharistii i mimo mši
svatou od 15 do 16 hod.
24. prosince čtvrtek – Štědrý den
– Bohoslužby světla (bez rezervace)
15.00*, 15.30, 16.00, 16.30 hod. – pro rodiče s dětmi, rozdávání Betlémského světla
– Mše svaté (nutná rezervace)
24. prosince čtvrtek – Štědrý den
19.30, 21.00* hod. Půlnoční mše svatá
25. prosince – pátek – Slavnost Narození Páně
7.00, 8.00, 9.00*, 10.00, 11.00, 12.00, 17.00, 18.30 hod.
26. prosince – sobota – Svátek sv. Štěpána
7.00, 8.00, 9.00*, 10.00, 11.00, 12.00, 17.00, 18.30 hod.
27. prosince – neděle – Svátek Svaté rodiny
mše svaté s obnovou manželských slibů
7.00, 8.00, 9.00*, 10.00, 11.00, 12.00, 17.00, 18.30 hod.
28. až 30. prosince
6.30, 18.30* hod. (bez rezervace s omezeným počtem 60 osob)
31. prosince – čtvrtek – Památka sv. Silvestra
7.00, 17.00* a 18.30 hod. – mše svaté na poděkování za uplynulý rok
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1. ledna – pátek – Nový rok, Slavnost Matky Boží, Panny Marie
7.00, 8.00, 9.00*, 10.00, 11.00, 12.00, 17.00, 18.30 hod.
V případě, že nastane zhoršení epidemiologické situace, mohou být počty účastníků v našem kostele omezeny na 30 lidí. Sledujte farní web a nástěnky.

Setkání se sv. Mikulášem ke zhlédnutí na YouTube farnosti

Pokud jste letos ještě neměli možnost prožít setkání se sv. Mikulášem, doporučujeme zhlédnout rozhovor s ním na farním YouTube kanálu. Dozvíte se spoustu zajímavých věcí ze života sv. Mikuláše a také např. zjistíte, kdepak je po celý rok, když
zrovna není prosinec.
Tímto také děkujeme všem dětem i dospělákům, kteří poslali své dotazy pro rozhovor, a také dětem, které měly odvahu se sv. Mikuláše ptát.

Misijní sbírka se uskuteční během Vánoc

Přispět na misie můžete po celou dobu vánoční do pokladničky umístěné u jesliček.

Staň se tříkrálovým koledníkem

Stále věříme, že se Tříkrálová sbírka i v roce 2021 uskuteční v sobotu 9. ledna.
Znovu se obracíme s prosbou na dospělé i děti, aby se nebáli přijmout tuto službu a stali se tříkrálovými koledníky, třeba jen v místě svého bydliště. Bližší informace o přihlášení a organizaci podá koordinátorka koledníků Anna Gerychová,
tel.: 737 313 380, e-mail.: anna.gerychova@seznam.cz

Pomoc lidem bez domova

Máme radost, že se ve spolupráci s jídelnou Plhák podařilo zprostředkovat výdej
teplé polévky lidem bez domova. Polévka se vydává každý všední den v nízkoprahovém centru Českého červeného kříže na Hornomlýnské ulici ve Zlíně. Zde jsou
také potřebným lidem vydávány teplé oděvy a přikrývky, které jste věnovali během
materiální sbírky ve farnosti. Všem dárcům děkujeme.
Rádi bychom ve spolupráci se sociálními a terénními pracovníky i zaměstnanci nízkoprahového centra a dalšími lidmi dobré vůle nadále rozvíjeli konkrétní a účinnou
pomoc lidem, kteří jsou momentálně na ulici. K tomuto účelu slouží také vyhrazená
pokladnička v kostele pod sochou sv. Judy Tadeáše, kde můžete přispět.
		
P. Kamil Obr
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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

Adventní úkol

Adventní úkol pro děti jsme mohli najít v minulém Životě farností nebo na webu.
Týdenní úkol nám vždy představil Kostelníček v krátkém videu. Tématem posledního adventního týdne je naslouchat. Zveme děti, aby připravily Ježíškovi krásný
dárek, který pak můžou přinést do kostela a dát mu jej pod stromek.

Vánoční strom

Požehnání a rozsvícení vánočního stromu proběhlo při úterních
ranních rorátech 15. prosince.

Svátost smíření

Předvánoční svátost smíření bude možná od 18. do 22. prosince
od 14 do 18 hod. V sobotu a v neděli se zpovídá od 9 do 12 hod.

Aktuální pořad bohoslužeb

Neděle: 8.00, 9.00, 10.00, 11.30 a 20.30 hod.
Úterý: 6.45 a 18.30 hod.
Středa: 8.00 a 17.45 hod. – mše svatá pro školáky – nebo v 17.00 hod. bohoslužba
slova pro děti
Čtvrtek: 8.00 a 18.30 hod.
Pátek: 18.30 hod. – před touto mší svatou je adorace a svátostné požehnání.
Sobota: 8.00 a 18.30 hod. – s nedělní platností.
Povolený počet lidí na bohoslužbě je podle stanoveného stupně buď do 140 nebo
do 90 osob. Bohoslužby zohledňují aktuální opatření vlády.

On-line mše svaté z našeho kostela

V současnosti jsou v neděli v 10.00 hod. Pro přímé přenosy bohoslužeb z našeho kostela byla
zakoupena nová přenosová technika. Zvažujeme také stabilnější internetové připojení. Pokud budete chtít finančně přispět, můžete tak
učinit při nedělních sbírkách či na účet farnosti.
Na webových stránkách také můžete požádat
o potvrzení o daru. Děkujeme.

Poděkování dobrovolníkům

Tradiční předvánoční děkování našim dobrovolníkům bude letos výjimečně až v sobotu 30. ledna 2021.

Adventní obnova pro manžele

Adventní obnovu pro manžele můžete najít na webu SKM v podobě videa.
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Vánoce 2020 – program

Štědrý den 24. prosince
„Bohoslužba světla“ – 14.00, 15.00 a 16.00 hod. – krátká bohoslužba slova, po
ní chvíle ticha a předání Betlémského světla, které bude spojeno s prohlídkou
betléma a s modlitbou
Štědrý večer 24. prosince
Kostel bude otevřen od 21.00 hod. s možností navštívit betlém a pomodlit se.
Ve 21.30 hod. bude vánoční troubení před kostelem. Štědrovečerní bohoslužba slova bude ve 22.00 hod., půlnoční mše svatá následuje v 24.00 hod.
Mše svaté o Vánocích – viz tabulka níže
Silvestr 31. prosince
Bude mše svatá v 8.00 hod a děkovná mše svatá v 17.00 hod.

Vánoční pořad bohoslužeb

25. prosince
26. prosince
27. prosince
29. prosince
30. prosince
31. prosince
1. ledna
2. ledna
3. ledna

– 8.00, 9.00, 10.00, 11.30, 15.00 a 20.30 hod.
– 8.00, 9.00, 10.00 a 11.30 hod.
– 8.00, 9.00, 10.00, 11.30 a 20.30 hod.
– 8.00, 18.30 hod.
– 8.00 hod.
– 8.00, 17.00 hod.
– 8.00, 9.00, 10.00, 11.30 a 20.30 hod.
– 8.00, 18.30 hod.
– 8.00, 9.00, 10.00, 11.30 a 20.30 hod.

P. Dan Žůrek, SDB

ADVENTNÍ AKTIVITA NAŠICH FARNOSTÍ

Dar pro Pána Ježíše

V průběhu adventu jsme připravovali dar pro Pána
Ježíše – krabici, kterou jsme postupně zvenku zdobili
a zevnitř plnili dobrými skutky. Učili jsme se děkovat,
chválit a vnášeli jsme radost do prostředí, kde žijeme.
Čeká nás poslední adventní týden, ve kterém se budeme pokoušet naslouchat. 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) nalepíme symbol domu, protože dům znamená přijetí, zázemí,
otevřenost a čas pro druhé.
Dárek pro Ježíše (a s ním i naše srdce) je již připraven, a proto nazdobenou krabici přineseme během vánočních svátků do kostela a položíme ji pod stromeček.
V obou kostelích pro ně bude vyhrazené místo.
Všem, kteří se do adventní aktivity zapojili, moc děkujeme. Věříme, že díky
propojení obou zlínských farností se nám podařilo dobrými skutky zaplnit celý
Zlín a můžeme se o to více radovat z toho největšího daru, který nám Bůh dal
– z Božího Syna.		
Petra Tomšů, katechetka
8

ŽIVOT FARNOSTÍ 18 • 2020

APERUIT ILLIS (12)
14. Jedna z nejvýznamnějších událostí ve vztahu Ježíše a učedníků je vyprávění
o proměnění. Ježíš vystupuje na horu, aby se spolu s Petrem, Jakubem a Janem
pomodlil. Evangelisté popisují, že Ježíšův šat a jeho tvář zářily a že Ježíš hovořil
se dvěma muži. Byl to Mojžíš a Eliáš, kteří zosobňují Zákon a Proroky, tedy svatá
Písma. Petrova reakce byla: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi“ (Lk 9,33). V té chvíli je zakryl mrak svým
stínem a učedníky prostoupil strach.
Proměnění připomíná slavnost stánků, kdy Ezdráš a Nehemiáš předčítali národu
posvátný text po návratu z vyhnanství. Současně předznamenává Ježíšovu slávu
v přípravě na hrozné umučení, božskou slávu evokovanou mrakem, který na znamení Pánovy přítomnosti zahalil učedníky. Toto proměnění je podobné proměnění
Písma, které překračuje sebe samo, když se stává pokrmem života věřících. Jak připomíná Verbum Domini: „Při obnoveném rozlišování různých smyslů Písma je tedy
rozhodující pochopit přechod od litery k duchu. Nejedná se o přechod automatický
a spontánní; spíše je třeba přesáhnout literu“ (č. 38).

Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Protivník: znuděnec
Zatímco v životě Božích dětí se střídá slavení a služba, život tvého protivníka
znuděnce je koloběhem zaměstnání a zábavy, koloběhem smutné povinnosti a ještě smutnějších požitků. Jimi odměňuje své já za újmu, kterou mu způsobilo přebývání ve škole nebo v práci. Tento shrbený klikač, tento zívající zírač do obrazovek
je už přejedený všemi myslitelnými podněty, a přesto hltá dál. A čím více toho vidí,
tím je slepější vůči každodenním zázrakům, takže nakonec nechápe nikoho z těch
prosťáčků, kteří se obejdou bez pomůcek a pro které je pohled na stvořený svět
svátkem, zatímco oslavují Pána – sami i vespolek – chůzí, hrou a zpěvem.
Zbraň: úžas
Svět skrývá slávu pod
závojem. Jakmile jej poodhrneš, znuděnec zalapá po
dechu a zajde. Na hoře Tábor
směli tři z nejbližších Pánových učedníků spatřit pravou
tvář toho, který se dosud jevil
jako chudý rabbi s vousem
zaneseným prachem galilejských cest. Zahlédli zář, jež je
přiměla v bázni padnout k zemi. A přece by si přáli, aby tahle chvíle nikdy neskončila.
V každém sebenepatrnějším výseku stvoření lze zahlédnout stopu Stvořitelovy slávy, ta se však neukazuje bytostem s přesycenýma očima.
Štěpán Smolen, Do boje s růžencem aneb Jak se porazit a přitom vyhrát
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Jana Černá se pyšní oceněním Pracovník roku 2020

Ruka podaná v nesnázích – to není pouze vize organizace. To je neměnný fakt,
který ke zlínské Charitě neodmyslitelně patří, protože každý pracovník je onou
rukou podávanou člověku, který se ocitnul v pro něj nekomfortní životní situaci.
Člověku, který na ni čeká a potřebuje ji, aby se o ni mohl opřít. I proto
bylo před léty nastaveno, že si naši
zaměstnanci zaslouží nejen slova
díků. Symbolem poděkování, věrnosti, profesionality a empatie se
stal objímací polštář.
Po mši svaté, u příležitosti Dne
Charity Zlín v adventu, nastala již čtyřikrát ona slavnostní chvíle, kdy si
upomínku převzala jedna z pracovnic přímé péče. Čtvrtou oceněnou je
Jana Černá, pracovnice azylového domu pro matky s dětmi v tísni, je tou, která se
může pyšnit titulem Pracovník roku 2020 zlínské Charity.
Jana Černá pracuje ve zlínské Charitě od jara 1998. Na otázku, co ji při práci naplňuje, před dvěma lety řekla: „Jsem ráda, když mi občas klienti řeknou, že jsou rádi,
když jsem v práci. Jsem ráda, když můžu pobýt s dětmi našich klientů, zvláště pak
s těmi maličkými. Jsem ráda, když si můžu s kolegyní dát malé kafíčko a popovídat
si při předání směny. A jsem moc ráda, že se z mých kolegyň staly mé kamarádky.“
A jak nyní dodává, za tím si stále stojí.
Temperamentní a často usměvavá pečovatelka je velmi oblíbená u klientů
i svých kolegů. „Jejího všestranného nasazení si velmi vážíme a je také naší milou
a vždy ochotnou kolegyní, připravenou vždy pomoci. Svou, jak sama říká lehkostí
bytí, umí i vážné situace odlehčit a brát s humorem,“ zamýšlí se vedoucí služby Eva
Danielová a pokračuje: „Je vstřícná k potřebám klientů. Je velmi aktivní při zajišťování dárků pro děti. Pomáhá velmi efektivně při organizaci akcí, jako je například
Zahradní slavnost či fašank. V neposlední řadě je nutno podotknout, že je praktikujícím a příkladným křesťanem. Ve svém volném čase často pomáhá u sester karmelitánek ve Štípě.“
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, finanční podpora: Zlínský kraj,
statutární město Zlín, město Otrokovice, MPSV a dárci – děkujeme.
Charita Zlín děkuje všem za podporu a přízeň a přeje požehnané svátky a v novém roce vše dobré.
Pavla Romaňáková
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HLASY A OHLASY

Obraz Panny Marie Guadalupské v naší farnosti

V sobotu 12. prosince jsem se zúčastnila rorátů v kostele sv. Filipa a Jakuba.
Na začátku zazněl od hlavních dveří do prostoru ztemnělého kostela hlas latinsky
zpívaných rorátních zpěvů a mše svatá,
kterou sloužil P. Ondřej Talaš, pokračovala. Dalším milým překvapením pro mě
bylo, když se mezi lampičkami, dětmi
umístěnými na oltáři, objevil obrázek
Panny Marie Guadalupské. Vyvolalo to
ve mně vzpomínky na devadesátá léta,
kdy se manžel v sakristii kostela seznámil
s manžely Francovými z Kanady, kteří se
denně zúčastňovali večerní mše svaté.
Když panu Francovi ve Zlíně skončila
služební povinnost a Francovi se vrátili zpět do Kanady, poslali nám obrázky
s přiloženými modlitbami i s programem
a prosbou o putování Panny Marie Guadalupské po rodinách v naší farnosti.
K obrázku jsme přiložili formulář a do něho se každá rodina, v níž se návštěva uskutečnila, zapisovala. Po ukončení této pouti byl seznam přiložen k zadní straně obrázku a zarámován visí v naší rodině. Je potěšitelné a příznačné, že právě dnes vyvstala v rodinách naší farnosti snaha vykonávat tuto pouť.
Marie Jakubíčková

Vánoční inspirace

V těchto dnech přichází lidem v důchodovém věku plošně státní příspěvek
5 000 Kč. Nechci zde rozebírat náročnou současnou situaci ani chování naší vlády.
Pokud jsem ale takový dar už dostala, jsem
zvláště teď v předvánoční době tím více motivována myslet na lidi mnohem potřebnější, než
jsem sama. Kdo by smýšlel podobně, má nepřeberné možnosti uplatnit svůj bohulibý úmysl.
Ve farnosti sv. Filipa a Jakuba bude o Vánocích
třeba probíhat odložená sbírka na Papežské
misijní dílo (větší obnos je lépe přinést přímo
do farní kanceláře). Ve farnosti Panny Marie
Pomocnice křesťanů tato sbírka již proběhla, ale je možné misijní dílo podpořit přímo na účet 72540444/2700; VS 10. Jsou ovšem i jiné možnosti, třeba naše farnosti,
které kvůli protiepidemickým opatřením přichází o pravidelné nedělní sbírky, Charita, tolik oceňovaná TV Noe, Rádio Proglas atd.
Marie Dubská
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VZPOMÍNKA

Zemřel Mons. Adam Rucki, někdejší zlínský děkan

Necelý měsíc před svými 70. narozeninami zemřel náhle v Českém Těšíně
12. prosince 2020 Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání
v ostravsko-opavské diecézi, spirituál kněží a oblíbený exercitátor. V letech 1993 až
1995 byl děkanem zlínského děkanátu.
Narodil se 8. ledna 1951 v Bukovci v okrese Frýdek-Místek. Kněžské svěcení přijal
v Českém Těšíně 30. června 1974 z rukou biskupa – apoštolského administrátora
olomoucké arcidiecéze Josefa Vrany. Působil jako kaplan v Havířově, ve Frýdku-Místku a posléze v Třinci.
Za svou pastorační práci s mládeží byl v roce 1984 odsouzen k šestiměsíčnímu
trestu odnětí svobody a byl mu dočasně odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. V roce 1985 byl ustanoven kaplanem ve Valašských Kloboukách, odkud
přešel 1. srpna 1989 jako farář do Napajedel, odkud spravoval excurrendo také farnost Spytihněv a do roku 1990 i farnosti Pohořelice a Lhota u Malenovic.
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner jmenoval 1. února 1993 P. Adama Ruckého
děkanem zlínského děkanátu. Tuto funkci zastával do 31. srpna 1995, kdy se stal
spirituálem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. V roce 2005 se vrátil
do rodné ostravsko-opavské diecéze, kde byl jmenován biskupským vikářem pro
duchovní povolání. Jeho kněžské zásluhy a obětavou službu pro církev ocenil papež Benedikt XVI., který ho 12. ledna 2012 jmenoval monsignorem (kaplan Jeho
Svatosti). Otec Adam byl vyhledávaným exercitátorem, zpovědníkem a duchovním vůdcem.
Krátce po svém nástupu do čela zlínského děkanátu poskytl nový děkan
P. Adam Rucki obsáhlý rozhovor pro tehdejší Zlínské noviny (č. 30/16. 4. 1993), z něhož vybíráme zajímavé pasáže z jeho života.
V květnu 1977 jsem byl jmenován kaplanem v Třinci. Při
nástupu jsem si předsevzal, že mou hlavní povinností bude
starost o mládež. A zde bych trochu odbočil. Na Těšínsku
začalo působit evangelizační hnutí s názvem „Světlo – život“, které k nám přišlo z Polska. Toto hnutí vedlo křesťany
k osobnímu setkání nebo přijetí Pána Ježíše jako Pána a Spasitele. Hnutí podpořil kardinál Karol Wojtyla, nynější papež
Jan Pavel II. Jako zajímavost uvádím, že za posledních deset
let polovina všech našich studentů teologie, pozdějších kněží, prošla právě tímto hnutím. Toto hnutí způsobilo mezi mláOtec Adam v roce 1974
deží mobilizaci duchovního života. Vedle něj začínala svoji
činnost také charismatická obnova a mohu říci, že obě hnutí se vzájemně prolínala.
A právě toto hnutí „Světlo – život“ jsem se snažil uvádět do života ve své farnosti.
Nejefektivnější byly v té době celonoční adorace, které se konaly pravidelně
každý měsíc v klášteře sester alžbětinek v Jablunkově. Zde to byla dlouhá tradice,
kterou se státní úřady neodvažovaly zrušit. Adorací se účastnilo stále více mladých
12
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lidí, sjížděli se nejen z okolí, ale až ze Slovenska – ze Žiliny, dokonce i z Košic. Řekl
bych, že mládež „se zachytila“ při těchto setkáních. Prosili pak své faráře, aby podobné adorace uváděli do života i ve svých farnostech.
Vzhledem k tomu, že v této „ponormalizační“ době nebylo dovoleno veřejné
setkávání mladých věřících, naše mládež se scházela ve skupinkách po domech. Takovou skupinku tvořilo obvykle třicet až čtyřicet mladých lidí. A zde jsem u kořene
věci. Právě tato činnost byla oficiálním důvodem k soudnímu líčení.
Jak k tomu došlo?
Státní bezpečnost nasadila mezi skupinky naší mládeže svého spolupracovníka,
který všechno udal. Byl jsem zároveň upozorněn jedním knězem, abych si na svoji
činnost dával pozor, protože estébáci mu na rovinu řekli – pokud Adam nepřestane
s adoracemi, tak ho zničíme!
Brzy potom začaly výslechy mládeže a během krátké doby bylo se mnou zahájeno vyšetřování. Přibližně za dva měsíce mi krajský církevní tajemník v Ostravě
odebral státní souhlas k výkonu kněžské činnosti.
Co jste potom dělal?
Sehnal jsem si práci a začal pracovat jako dělník v drobných provozovnách
v Jablunkově.
Jak se na vás v této „dělnické“ profesi dívalo okolí?
Myslím, že dobře. Zde se totiž téměř většina obyvatel hlásí k církvi. Vztah lidí ke
mně byl skutečně dobrý. Okolí mne prostě bralo.
Zde bych se ještě trochu vrátil zpět. Když jsem předával administrativně svoji
farnost, okresní církevní tajemník prohlásil před protestujícími farníky – nikdo mu
nemůže pomoci, jen on sám.
Co tím myslel?
Pro mne to bylo jasné. Z různých míst se ke mně dostávaly informace, že straničtí funkcionáři KSČ dali jasný signál, že pokud podepíši členství v neblaze proslulé
kolaborantské prorežimní kněžské organizaci Pacem in terris, bude mi navrácen
státní souhlas a mohu okamžitě působit v duchovní správě. Chtěli touto cestou
nějak zlomit člověka, aby jim byl zavázán… Žel, na můj podpis čekali marně a bezvýsledně skoro celý rok, a když se nedočkali, následoval soudní proces ve Frýdku-Místku, který trval dva dny.
Za co jste byl vlastně odsouzen?
Doslova: maření dozoru státu nad církvemi, paragraf 178. My jsme tomuto paragrafu říkali s nádechem ironie, že jsme byli odsouzeni „za mařenu“. Byl jsem odsouzen na dobu tří měsíců s podmínkou na jeden rok.
Na tomto místě bych rád vyzdvihl v té době zvlášť neobvyklou občanskou statečnost třineckých farníků, kteří se nebáli důrazně protestovat proti nezákonné
zvůli minulého komunistického režimu. A byly to různé druhy protestů, z nichž bych
uvedl alespoň dva. Podpisová akce, při které během jednoho dne bylo shromážděno 466 podpisů na moji obhajobu, a dále neohrožená návštěva pro tu dobu neobvyklé „farní delegace“ na různých státních úřadech na místní úrovni až po ústřední
výbor KSČ v Praze.		
Josef Pala
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Časopis Nezbeda prosí o pomoc

Dětský křesťanský časopis Nezbeda příští rok
vstupuje do svého 30. ročníku. Je jedním z mála křesťanských dětských periodik, které – zvláště v postkomunistických zemích – tak dlouho vydržely. Pro své
zaměření si nebyl nikdy schopen na svou existenci
vydělat a po celou dobu vydávání jej drží nad vodou
především finanční dary.
Znovu se obracíme také na čtenáře Života farností, zvláště podnikatele v době finančních uzávěrek
účetnictví, s prosbou o finanční dar.
Více informací o podpoře Nezbedy je na stránkách www.casopisnezbeda.cz
Leoš Hrdlička
SLOUŽÍME NEMOCNÝM

Pastorační péče v nemocnici

Pokud jsou vaši příbuzní či známí hospitalizováni v Krajské nemocnici Tomáše
Bati, kontaktujte nemocniční kaplany (e-mail: : kaplan@bnzlin.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.
nemocniční kaplani v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně

HUMOR
Na závěr slavnostní vánoční bohoslužby kněz promluvil:
„Přeji vám všem radost z příchodu Spasitele na svět a vám, kteří sem nechodíte
úplně pravidelně, přeji i šťastný nový rok, požehnané Velikonoce a vydařenou dovolenou...“
Muž se ptá své manželky: „Miláčku, co by sis přála k Vánocům?“
Ta mu odvětí: „Nevím.“
Uběhne pár dní a oba sedí pod štědrovečerním stromkem a rozbalují dárečky.
Žena se zvědavě pustí do vybalování, když tu na ni z lesklého papíru vypadne špinavý a rezavý kus plechu.
„Co je to?“ nechápe manželka.
„Nevím.“ muž na to.
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