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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Ctihodný P. Ignác Stuchlý, SDB

V pondělí 21. prosince 2020 svatý otec František podepsal Dekret o heroických ctnostech Božího služebníka Ignáce
Stuchlého, kněze, člena Společnosti svatého Františka Saleského, narozeného 14. prosince 1869 v Boleslavi (dnes v Polsku) a zesnulého v Lukově u Zlína 17. ledna 1953.
Pochován je na hřbitově ve Fryštáku u Zlína, na místě, kde
se v roce 1927 vše zrodilo. Jeho hrob najdeme hned za vstupní
branou po levé straně centrální uličky.
Nový ctihodný nám zanechává poselství, které je i dnes velmi aktuální:
„Pracujme, dokud je den. Až přijde noc, Pán se postará.“
Proces vedoucí k jeho svatořečení vstoupil nyní do poslední fáze. Přímluva P. Ignáce Stuchlého již způsobila několik zázraků,
uzdravení i pomoc v těžkých situacích.
Církev po dlouhém a pečlivém zkoumání potvrdila bezúhonnost jeho života a křesťanské ctnosti v nejvyšší míře.
Církev nyní čeká, že Bůh potvrdí „staříčkovu“ svatost uzdraveními, která budou vysvětlitelná pouze jeho přímluvou, o kterou
byl věřícími žádán.
Využijme této nabídky. Prosme „staříčka“ o přímluvu za těžce nemocné. V případě
uzdravení si vyžádejte lékařskou zprávu, že
se jedná o přirozeně nevysvětlitelné uzdravení, vše zdokumentujte a informujte salesiány.
P. Ignác Stuchlý je světec našeho kraje, proto poznejme jeho život. Základní
informace najdete v knížečce Český Don
Bosco, kterou nabízíme. Zastavme se občas
ve Fryštáku u jeho hrobu. Svěřujme do jeho přímluvy: záležitosti výchovy mladých,
rozhodnutí o životním povolání a těžké události života.
P. Dan Žůrek, SDB
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 7. února 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 1. února 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

24. 1. Třetí neděle v mezidobí

			 (Jon 3,1–5.10; 1 Kor 7,29–31; Mk 1,14–20)
PO

25. 1. Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

ÚT

26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

ST

27. 1. Nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny

ČT

28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

SO

30. 1. Sobotní památka Panny Marie

NE

31. 1. Čtvrtá neděle v mezidobí

			 (Dt 18,15–20; 1 Kor 7,32–35; Mk 1,21–28)
ÚT

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu

ST

3. 2. Nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

			 Nezávazná památka sv. Ansgara, biskupa
PÁ

5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice

			 První pátek v měsíci
SO

6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

NE

7. 2. Pátá neděle v mezidobí

			 (Job 7,1–4.6–7; 1 Kor 9,16-19.22–23; Mk 1,29–39)

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
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PASTÝŘSKÝ LIST OTCE ARCIBISKUPA
Drazí bratři a sestry v Kristu,
i když procházíme dobou koronaviru a různých omezení, život se nezastavil. Pro
naše mladé nastala doba přihlášek na různé školy, střední i vysoké. Rád bych upozornil na naše církevní školy, jako jsou arcibiskupská gymnázia v Kroměříži, Prostějově či Velehradě, ale
i na Gymnázium Německého řádu v Olomouci nebo Střední
školu pedagogickou
a sociální sester dominikánek v Bojkovicích, ale taky na
Střední odbornou
školu sv. Jana Boska
v Kroměříži.
Často jsem slyšel
od rodičů výtku, že
nám chybí církevní škola praktického typu. Dnes máme školu s učebními obory:
Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář a Zahradník,
tříleté učební obory s výučním listem. Škola má internát, který vedou kněží salesiáni. Mám radost, že mohu věřícím rodinám dát tuto konkrétní nabídku církevní
pomoci s přípravou jejich dětí do života ve zdravém náboženském prostředí.
Máme nabídku i pro maturanty, kteří mají zájem o Vyšší odbornou školu sociální
v Olomouci. U všech těchto škol jde o nabídku církve mladým lidem, kteří si školy vybírají podle svých představ. Je tu však ještě jedna nabídka, která má jiný směr. Je to
kněžský seminář v Olomouci, který je určen pro mladé muže, kteří chtějí nabídnout
sami sebe ke službě Bohu a lidem.
Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos
připravujete, a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství nebo máte touhu žít
pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy.
Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá
ke kněžství také Vás. Kněžský život není pohodlný, ale je plný Božího dobrodružství a stojí za to. Přihlášky do semináře, které je třeba odevzdat na arcibiskupství
do konce března, získáte prostřednictvím svého kněze.
Sestry a bratři, každého z vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají
nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost
dospělých pomohou našim mladým v jejich odvážném hledání.
S přáním radosti z Kristova přátelství každému z vás ze srdce žehná
		
arcibiskup Jan
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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

Ekumenická bohoslužba

Zveme vás k účasti a ke společné modlitbě za jednotu křesťanů při ekumenické bohoslužbě, která se v našem kostele uskuteční v neděli 24. ledna od 14 hod. Sledovat
ji můžete také on-line přes YouTube kanál farnosti.

Přednáška Avinu – modlitba Páně bude v jiném čase

Neděli 24. ledna slavíme jako Neděli Božího slova. Přijměte pozvání na on-line přednášku Josefa Byrtuse, který nám v našem kostele díky svým znalostem hebrejského jazyka dokáže hlouběji přiblížit modlitbu Páně. Začátek přednášky se posouvá
až na 16 hod.

Společné udělování svátosti nemocných v kostele

V sobotu 6. února se bude v kostele při mši svaté
v 6.30, 8 a v 18.30 hod. společně udělovat svátost pomazání nemocných. S ohledem na omezení účasti na
bohoslužbách bude nutná rezervace předem. Doporučujeme před udělením této svátosti přistoupit ke
svátosti smíření (zpovídáme půl hodiny před každou
mší svatou). Společné udělování svátosti pomazání nemocných plánujeme také před letošními Velikonocemi.
Mše svatá pro zdravotníky při příležitosti Světového
dne nemocných proběhne v našem kostele 11. února
v 16 hod. Hlavním celebrantem bude Mons. Bohumír
Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných.

Žehnání svící na Hromnice

V úterý 2. února budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu. Tento svátek připomíná událost, kdy Panna Maria a sv. Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do
jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok
Simeon nazval světlem k osvícení pohanů. Tento svátek je doprovázen žehnáním
svící. Lidový název hromnice vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely
při modlitbě v „temných chvílích života“, např. při bouřce nebo u lůžka umírajícího.
Můžete si tedy přinést vaše svíce, které při této mši svaté budou požehnány.

Změna ve vedení Centra pro rodinu Zlín

Děkuji za dlouholetou práci Ing. Pavlu Osohovi, který po 13 let vedl zlínské děkanátní Centrum pro rodinu. Od 1. ledna 2021 ho ve funkci vystřídala naše farnice Michaela Straková.		
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

Aktuality

Zveme na Putovní výstavu o Ignáci Stuchlém, která je umístěna v kostele na Jižních
Svazích.
Oslavy svátku svatého Jana Boska, zakladatele salesiánů:
– pátek 29. ledna – on-line Nealkopátek pro mladé
– sobota 30. ledna – bohoslužba pro dobrovolníky
– neděle 31. ledna – při všech bohoslužbách

Děti

Obnovili jsme středeční dětské bohoslužby. Bohoslužby slova pro menší děti bývají
2. a 4. středu v měsíci. Mše svaté pro školáky jsou vždy 1. a 3. středu v měsíci.

Mše svaté v neděli

Systém on-line přihlašování se osvědčil. Pokud by trval 5. stupeň PES omezení
i nadále, přihlašujte se prosíme zhruba 1x za dva až tři týdny. Vše důležité naleznete
na webu farnosti.

Mše svaté ve všední dny

Konají se jako obvykle. Rozpis je v ohláškách a na farním webu.

P. Dan Žůrek

6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO
Pasecký žleb 5177, Zlín, tel.: 736 522 830
e-mail: skaut.6.zlin@volny.cz, internet: www.zlin6.cz

Termíny letních táborů 2021 v Lidečku-Račném
Horní louka
26. červen – 17. červenec		Ontario
17. červenec – 31. červenec vlčata
31. červenec – 14. srpen rodiny
14. srpen – 28. srpen Berušky
Dolní louka
26. červen – 17. červenec
17. červenec – 31. červenec
31. červenec – 10. srpen
10. srpen – 28. srpen

Medvědice
světlušky (51. roj)
Albion
Antares

Více informací bude průběžně na našich stránkách.
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Leoš Hrdlička
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HLASY A OHLASY

Finanční příspěvek z jiného úhlu pohledu
Redakce dostala v minulých dnech příspěvek čtenářky, který ukazuje pohled
na tzv. rouškovné z jiného úhlu pohledu. Lidská štědrost je velmi individuální a je
na svědomí i na možnostech každého člověka, jak s prostředky na živobytí naloží.
Za názor děkujeme, další příspěvky na toto téma již prosím neposílejte.
		
Ondřej Jakubíček
V Životě farností mne mimo jiné zaujal článek o vrácení či darování peněz, tzv.
rouškovného. Chtěla jsem již napsat a reagovat na příspěvek paní Marie Dubské v minulém čísle, aby se peníze věnovaly na potřebné účely.
Žiji s nemocnou sestrou na vesnici daleko od Zlína. Za příspěvek jsme si dokoupily
palivo na zimu, něco k tomu přidaly, aby nám vystačilo do konce zimy. Neví o nás žádná
charita, je to daleko od města. Nebyly jsme zvyklé natahovat ruce, nikdo by nám stejně nic nedal. Kdykoliv jsme o něco žádaly, bylo vše zamítnuto. Dokud to šlo, pracovaly
jsme a měly radost z toho, že si na vše, co potřebujeme, vyděláme. Sestra byla od
dětství postižená. Když ještě žila sama, měla někdy v neděli na oběd chleba s máslem.
Pracovala od 17 let po dobu 43 let, kromě roku, kdy byla po velmi těžké operaci. Obě
jsme bez dětí. Náš otec byl také komunisty poslán jako úředník do výroby. Nedostaly
jsme posudek, abychom mohly na školy, chodily jsme do kostela. Naše situace nám
nedovoluje poskytnuté prostředky odmítnout, proto jsme rouškovné přijaly.
		
Eva Marie Martínková

Ohlédnutí za Vánocemi s velkým poděkováním

Ráda bych moc poděkovala všem lidem z farnosti sv. Filipa a Jakuba za přípravu bohoslužeb během doby vánoční. Zejména našim kněžím, kostelníkům, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zpěvákům,
technické obsluze kamer a všem, kdo se
starají o úklid a výzdobu chrámu. Mnohé
z vás ani neznám, nevidím, ale vážím si vaší
služby, která jistě není bez obětí. Děkuji
i vám všem, kterým Bůh stojí za to, abyste Mu přišli vzdát čest a chválu při slavení
bohoslužby, ať už v kostele nebo doma
u monitorů. Těší mne, že mohu patřit do
této farní rodiny, i když se nyní s mnohými
farníky nepotkávám. V neposlední řadě děkuji Bohu, že žehná této farnosti, a děkuji Matce Boží, která nad našimi farnostmi
drží ochrannou ruku.
8
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Chci se též podělit o jedno milé setkání v našem kostele. Oslovila mne zde jedna
paní s dotazem, jestli se bude konat nějaký vánoční koncert. „Musím vás zklamat
– nebude. Ale pokud přijdete na některou mši svatou, uslyšíte nádhernou hudbu
a zpěvy – prostě hotový koncert,“ zněla má odpověď. Potom jsme si ještě chvíli povídaly jen tak o životě. Nevím, jestli paní přišla na bohoslužbu, ale vím, že odcházela
z návštěvy Jesliček velmi potěšena. A já si uvědomila, jak málo stačí pro potěchu
duše člověka. I v této nelehké době.
Pavla Genzerová

Poděkování za vaše hlasy
Děkujeme všem, kteří v hlasování v rámci projektu Tvoříme Zlín dali svůj hlas
pro úpravu okolí kaple na Pasekách. Díky vám byl projekt úspěšný a skončil na druhém místě s 385 hlasy. Jelikož se realizace dočkají vždy dva první projekty v každé
kategorii, dočká se okolí kaple během roku 2021 rekonstrukce. Děkujeme všem za
podporu.
Marie Jankůjová

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

Národní týden manželství
V době od 8. do 14. února proběhne další Národní týden manželství. I v čase, kdy prožíváme různá
omezení, se můžeme zaměřit více
na svého manžela/manželku a využít tuto dobu k posílení vzájemné
lásky. Opět jsme pro Vás připravili
motivační SMS výzvy – na webu
www.manzelstvivezline.cz se můžete do 2. února zaregistrovat
k odběru celkem pěti SMS zpráv, ve kterých získáte zdarma podněty, čím svému
manželovi či manželce během Národního týdne manželství udělat radost.
V rámci kampaně připravujeme také online zamyšlení k tématu Síla manželského
slibu, o jehož důležitosti promluví známý a uznávaný teolog P. Aleš Opatrný. Přednáška bude doplněna fotograﬁemi různých manželských párů a bude ke zhlédnutí
na našem YouTube kanálu.
Více k Národnímu týdnu manželství najdete na www.tydenmanzelstvi.cz
Michaela Straková
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Právě vrcholící Týden modliteb za jednotu křesťanů
je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova:

Aby všichni byli jedno jako ty,
Otče, ve mně a já v tobě.
(Jan 17,21)

Ekumenická bohoslužba zlínských křesťanských církví, která se uskuteční
24. ledna ve 14 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba, bude také přenášena on-line.
Odkaz naleznete na webu www.farnostzlin.cz
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