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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Drazí bratři a sestry!
Začali jsme dobu velkého půstu, dlouhou přípravu na nejdůležitější svátky v roce. Je to také příprava na nejdůležitější
okamžik, který má v tomto liturgickém roce prožít každý z nás.
Proč by právě Velikonoce měly být tím nejdůležitějším, co
nás v tomto roce čeká?
Protože si tyto důležité události z Ježíšova života nejen připomínáme, ale máme je – spolu s Ježíšem – úplně stejně prožít
i my sami. Ta dlouhá postní příprava je tady proto, abychom se dokázali Ježíšovi
připodobnit. Má jít opravdu o „imitatio Christi“ – napodobení Krista, protože bez
toho nelze Spasitelem vydobytou spásu přijmout.
Koronavirus nám v tom (naštěstí) nemůže zabránit. Půst má být – jak jsme slyšeli při čteních na Popeleční středu – úplně osobní, skrytý. Jen je potřeba dát si
pozor, abychom se půstem nesnažili pouze hubnout nebo jen posilovat svou vůli či
pročišťovat organismus od škodlivin. Postím se pro Ježíše, z lásky k Němu, s očima
upřenýma na Něj. Půstem si připomínám hlad srdce, hlad po Bohu, po božském.
Kéž nás při letošních Velikonocích půst, modlitba a almužna disponují pro
očištění, uzdravení a uvolnění nitra.
Očištění od hříchů nachystám při adoraci na Zelený čtvrtek v noci.
Uzdravení vnitřních zranění se děje při adoraci na Velký pátek po obřadech.
Uvolnění nitra zase během adorace na Bílou sobotu u Božího hrobu, kdy odpouštím všem, které držím neláskou zavřené v sobě.
Přeji všem požehnanou dobu postní.
P. Dan Žůrek, SDB

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 7. března 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 1. března 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

21. 2. První neděle postní

			 (Gn 9,8–15; 1 Petr 3,18–22; Mk 1,12–15)
PO

22. 2. Svátek Stolce svatého apoštola Petra

NE

28. 2. Druhá neděle postní

			 (Gn 22,1–2.9a.10–13.15–18; Řím 8,31b–34; Mk 9,2–10)
PÁ

5. 3. První pátek v měsíci

NE

7. 3. Třetí neděle postní

			 (Ex 20,1–17; 1 Kor 1,22–25; Jan 2,13–25)

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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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

Nedělní bohoslužby obnoveny
Od neděle 21. února je v naší farnosti obnoven klasický pořad nedělních bohoslužeb.
Mše svaté: 7.00, 8.30 (stream), 10.00, 11.30 a v 18.30 hod. Na všechny mše svaté je
však nutná registrace předem kvůli omezené kapacitě maximálně 50 osob.
Svaté přijímání v neděli: 15.00, 15.15, 15.30, 16.45 hod.
Prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel, rozestupů, přijímání pouze
na ruku a dezinfekci lavic. Buďme jako křesťané příkladem zodpovědnosti.

Postní a velikonoční doba nás zve ke změně
Popeleční středou jsme vstoupili do postně-velikonočního období, které trvá celkem 90 dní potřebných k opravdovému obrácení a k tomu, abychom si vytvořili
nové, trvalé a zdravé návyky. Pokud se rozhodnete vystoupit ze zajetí stereotypů, které nás od Boha spíše vzdalují, a chcete vstoupit do bližšího společenství
s Bohem, nabízíme několik cest.
Postní cestička pro děti i rodiny
Na farních webových stránkách naleznete postní cestičky pro děti, které jsou rozděleny dle věkových kategorií. Postní dobu v rodinách můžete společně prožít
hravou formou za pomoci nedělních čtení s obrázky.
Biblická pátrání (nejen) pro mladé
Každou postní neděli se na webu objeví rozhovor s jednou biblickou postavou, o níž
si ověříte určité informace, které vás zavedou na konkrétní místo ve Zlíně. Před Velikonocemi se pak objeví velká šifra, do níž doplníte informace z jednotlivých nedělí.
Co bude potřeba: Bible, GPS či mapy, kamarád, ať nehledáš sám.
Deník SPAM – 40 nebo 90 dní od slova Boha k činům člověka
Boží slovo je živé, průbojné a ostré jako nabroušený dvousečný meč. Proniká naši
osobnost a ducha, naše pohnutky a okolnosti, ve kterých žijeme, rozebírá naše pocity
a myšlení (srov. Židům 4,12).
Pojem SPAM v dnešní době chápeme jako negativní jev, který
nás spíše obtěžuje, než aby nám přinášel něco dobrého. SPAM
v podání tohoto deníku je však zkratka, která pochází z metody
studia Bible SOAP (Scripture, Observation, Application, Prayer),
což v našem překladu znamená SPAM – Slovo, Pozorování, Aplikace a Modlitba. Tento SPAM deník může být po následujících
40 či 90 dní pomůckou k tomu, aby se tvůj čas s Bohem stal
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prioritou číslo jedna. Věříš, že i dnes Bůh mluví? Věříš, že Jeho Slovo (Bible) může mluvit
do konkrétních situací tvého života a má moc změnit i tvůj život? Zkus to!
Pro zájemce k dostání za doporučený příspěvek 100 Kč v sakristii, na faře nebo ve Veni.
Postní kapky a Malý průvodce postní dobou
Dobrým průvodcem v postní době mohou být i mobilní aplikace Postní kapky, které
jsou zdarma ke stažení. Pro ty, co preferují spíše papírovou formu, je k dispozici
Malý průvodce postní dobou, který na vás čeká v sakristii. Obojí vás může inspirovat
myšlenkami k liturgickým čtením letošní doby postní.
Více informací ke všem postním aktivitám na stránkách farnostzlin.cz/pust

Pobožnosti křížové cesty v kostele

Křížové cesty v kostele budou po celou dobu postní v pátek v 17.45 hod. Prosíme
farní společenství a skupiny či jednotlivce, aby se zapojili do vedení křížových cest
a zapsali se v sakristii do seznamu. První křížová cesta byla v pátek 19. února.

Postní almužna

Také letos organizuje Charita Zlín sbírku pro potřebné z našeho města zvanou postní almužna. Papírové pokladničky najdete v kostele na stolku u oltáře Panny Marie
nebo v sakristii.

Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

Ve spolupráci s nadačním fondem Credo připravujeme postní duchovní obnovu pro
farnost s o. Vojtěchem Kodetem, která se uskuteční v sobotu 13. března v kostele.
Více informací k programu najdete v příštím čísle farního zpravodaje.

Sbírky na opravu varhan

Děkujeme všem dárcům, kteří doposud přispěli na opravu varhan v našem kostele.
Výše vašich darů činila k 15. únoru 159 000 Kč. Zbývá nám tedy ještě 541 000 Kč
do celkové výše rozpočtu opravy, která je 700 000 Kč.
Pravidelné sbírky na tento účel jsou v našem kostele vždy třetí v neděli v měsíci, s výjimkou měsíce února, kdy se sbírka na opravu varhan uskuteční v neděli
28. února.		
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

Události v naší farnosti

• Děti namalovaly obrázek sebe sama jako rytíře nebo princezny Božího království
a přinesly ho do kostela na nástěnku. Výstavku si můžeme nyní prohlédnout. Děti si
mohou přijít do sakristie pro lízátkovou odměnu a vítězové pro malou cenu.
• Opisování Písma svatého se úspěšně rozběhlo. Letos se pokusíme dokončit
opisování Matoušova evangelia, které jsme loni nedokončili kvůli koronaviru.
• Manželské putování od kostela ke kostelu. Každý den prošlo cestu z Jižních Svahů dolů do města několik manželských párů, které tak udělaly něco pro posílení svého vztahu. (Někteří šli v protisměru, aby dokázali, že manželství bývá i namáhavé!)
Organizátorům velmi děkujeme!
• Začali jsme s udělováním společné svátosti nemocných. Koná se vždy v sobotu
ráno při mši svaté. Během prvních dvou sobot svátost přijalo téměř padesát bratří
a sester.

Oznamy

• Adorace v sobotu – opět se budou konat adorace, omezíme je na jediný den
v týdnu. Budou se konat za „zavřenými dveřmi kostela“, tak, jak to bylo na jaře.
Budou bývat v sobotu od 14.00 do 18.00. Je nutné se přihlašovat.
• Postní aktivita je letos připravena i pro mládežníky a dospělé. Chceme se při ní
prakticky cvičit v konání Skutků tělesného milosrdenství. U nástěnky Postní cesta
jsou připraveny průvodní listy. Kategorie „Dospělí“ je od 12 let.
• Společná svátost nemocných bude v kostele na Jižních Svazích ještě příští sobotu
při ranní mši svaté. Mohou ji přijmout i ti, kdo prodělali covid-19.
• Opisování Písma svatého – abychom dodrželi epidemiologická nařízení, opisujeme jednotlivě ve středu, ve čtvrtek a v sobotu po ranní mši sv. v 8.45 hod. Objednejte se osobně nebo na tel.: 602 239 771 u Jindřicha a Ludmily Louckých.
• Letní tábory. Na salesiánském webu je již vyvěšena nabídka letních táborů 2021.
• Videoseminář pro manžele je k dispozici na salesiánském webu.
• Mše svaté a podávání svatého přijímání
Ve všední dny jsou mše svaté v úterý v 18.30 hod., ve středu v 8 hod., ve čtvrtek
v 8 a v 18.30 hod., v pátek v 18.30 hod. a v sobotu v 8 hod. V našem kostele může být
v pátém stupni PES 45 a ve čtvrtém stupni PES 90 účastníků.
Na nedělní mše svaté v 8, 9, 10 a v 11.30 hod. (v době postní i v 18.30 hod.) je možné
se přihlašovat on-line, odkaz najdete na farním webu.
Podávání svatého přijímání je v neděli po „desáté“ mši svaté do 12 hod. v sále, vstup B.
Odpoledne je od 15 do 16 hod. v kostele.
• Zapojení dětí do postního úsilí!
Podle věku (pro menší až do 2. třídy a od 3. do 5. třídy) si vezměte v kostele listy,
na kterých máte obrázek postní cesty a tabulku dobrých skutků, které si můžete
hrací kostkou na každý den vylosovat.		
P. Dan Žůrek
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Z POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ
Milé sestry a milí bratři,
když Ježíš svým učedníkům vysvětluje, že svým utrpením,
smrtí a zmrtvýchvstáním plní Boží vůli, zároveň jim odhaluje hluboký význam svého poslání a zve je, aby se k němu připojili pro
spásu světa.
Když se ubíráme postní cestou k velikonočním svátkům, připomínáme si toho, který se „ponížil a byl poslušný až k smrti,
a to k smrti na kříži“ (Flp 2,8). V této době obrácení obnovujeme svou víru, čerpáme z „živé vody“ naděje a otevřeným srdcem přijímáme Boží lásku, která nás přetváří v sestry a bratry
v Kristu. O velikonoční noci obnovíme své křestní závazky, a tak
se skrze Ducha Svatého znovu zrodíme jako nové ženy a noví muži. Cesta postní
dobou, stejně jako cesta křesťanským životem, prochází světlem zmrtvýchvstání,
které prozařuje city, postoje a rozhodnutí každého, kdo chce jít za Kristem.
Podmínkou a důkazem našeho obrácení je půst, modlitba a almužna, jak je hlásá
Ježíš (srov. Mt 6,1–18). Cesta chudoby a odříkání (půst), pomoc a láskyplný přístup
ke zraněnému (almužna) a synovský rozhovor s Otcem (modlitba) nám umožní vyjádřit upřímnou víru, živou naději a činorodou křesťanskou lásku.
1. Víra nás zve, abychom přijímali pravdu a stali se jejími svědky před Bohem
a přede všemi našimi bratry a sestrami
Přijmout a žít pravdu zjevenou vv Kristu v této postní době znamená nechat se
především proniknout Božím slovem, které církev předává z generace na generaci. Tato pravda není intelektuálním konstruktem, vyhrazeným několika vybraným,
nadřazeným a důstojným. Je poselstvím, kterého se nám dostalo a kterému můžeme porozumět inteligencí svého srdce, pokud bude otevřené pro nezměrného
Boha, který nás miloval dříve, než jsme si to sami uvědomili. Touto pravdou je sám
Kristus. Zcela na sebe vzal naše lidství, a tím se stal cestou – náročnou, ale otevřenou všem – která vede k plnosti života.
Postní doba je dobou víry neboli dobou, kdy přijmeme Boha do svého života
a dovolíme mu, aby si u nás „učinil příbytek“ (srov. Jan 14,23). Postit se znamená
osvobodit svůj život ode všeho, co ho okupuje, od přemíry informací, pravdivých
či nepravdivých, spotřebních produktů, abychom otevřeli brány svého srdce tomu,
který k nám přichází zcela chudý, ale „plný milosti a pravdy“ (Jan 1,14); Syn Boha
Spasitele.
2. Naděje jako „živá voda“, díky které můžeme pokračovat na své cestě
Samaritánka, kterou u studny Ježíš prosí, aby mu dala napít, nechápe, když jí
říká, že by jí mohl nabídnout „živou vodu“ (Jan 4,10). Zpočátku si samozřejmě myslí, že jde o skutečnou vodu. Ježíš má ale na mysli Ducha Svatého, toho, kterého
nám dá v plnosti ve velikonočním tajemství, aby v nás rozlil naději, která nezklame.
Když Ježíš oznamoval své utrpení a svou smrt, zároveň zvěstoval naději: „třetího
8
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dne bude vzkříšen“ (Mt 20,19). Ježíš hovoří o budoucnosti, která se před námi otevírá díky Božímu milosrdenství. Doufat s ním a díky němu znamená věřit, že dějiny
nekončí s našimi chybami, násilím, nespravedlností a hříchem, které přibíjí na kříž
Lásku. Znamená to čerpat z jeho otevřeného srdce Otcovo odpuštění.
Žijeme v době plné obav, pociťujeme nejistotu a vlastní křehkost. Slova o naději
proto mohou provokovat. Ale postní doba je tu, abychom měli naději, abychom
znovu obrátili svůj zrak k trpělivosti Boha, který neustále pečuje o své stvoření,
zatímco my s ním mnohdy nakládáme špatně (srov. encyklika Laudato si’, č. 32–33,
43–44). Svatý Pavel nás důrazně vybízí k naději v usmíření: „Smiřte se s Bohem!“
(2 Kor 5,20). Když je nám odpuštěno ve svátosti smíření, která je jádrem našeho obrácení, sami se stáváme šiřiteli odpuštění: když se dostane odpuštění nám, můžeme
ho zprostředkovat v ohleduplném rozhovoru, můžeme potěšit toho, koho zasáhla
bolest. Díky Božímu odpuštění můžeme svými slovy a skutky prožívat Velikonoce
v duchu bratrství.
Postní doba nás vybízí, abychom říkali „druhým slova, která povzbuzují, posilují, utěšují, podněcují, a ne slova, která ponižují, zarmucují, popuzují, opovrhují druhým“ (Fratelli tutti, č. 223). K tomu, abychom předali naději, mnohdy stačí „laskavý
člověk, který je ochoten odložit své obavy a starosti stranou a projevit zájem, obdarovat úsměvem, říct povzbudivé slovo, naslouchat uprostřed všeobecné lhostejnosti“ (tamtéž, č. 224).
V usebrání a v tiché modlitbě obdržíme naději v podobě inspirace a vnitřního
světla, které vnese jas do úkolů a rozhodnutí našeho poslání. Proto je nezbytné
usebrat se v modlitbě (srov. Mt 6,6) a ve skrytosti se setkat s laskavým Otcem.
Prožívat postní dobu v naději znamená si uvědomit, že v Ježíši Kristu jsme svědky nové doby, ve které Bůh „tvoří vše nové“ (srov. Zj 21,1–6). Přijmeme tak naději od
Krista, který dal svůj život na kříži a kterého Bůh třetího dne vzkřísil, a jsme připraveni „obhájit se před každým, kdo se nás ptá po důvodech naší naděje“ (1 Petr 3,15).
3. Láska, která kráčí plná soucitu a bdělosti v Kristových stopách, je nevyšším
vyjádřením naší víry a naší naděje
Křesťanská láska se raduje, když vidí druhého růst. Proto trpí, když druhý zažívá
bolest, když je osamocený, nemocný, bez domova, přezíraný, v nouzi… Křesťanská
láska nás pobízí, abychom vycházeli ze sebe, sdíleli se a vytvářeli společenství.
Křesťanská láska je darem, který našemu životu dává smysl. Díky ní považujeme
ostatní, kteří jsou v nesnázích, za členy naší rodiny, za přátele, bratry. Ani drobnost, o kterou se láskyplně rozdělíme, nezapadne, ale promění se ve zdroj života
a štěstí. Tak tomu bylo v případě vdovy ze Sarepty, která se rozdělila o svou mouku
a olej, upekla chléb a podala ho proroku Eliášovi (srov. 1 Král 17,7–16). Stejně tomu
bylo s chleby, které Ježíš požehnal, rozlámal je, dal svým učedníkům a nasytil velký
zástup (srov. Mk 6,30–44). Stejně tomu bude s naší almužnou, ať už je menší nebo
větší, ale nabízená prostě a s radostí.
Prožívat postní dobu s křesťanskou láskou znamená postarat se o toho, kdo
prochází utrpením, je opuštěný, zachvácen strachem z pandemie covid-19.
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Uprostřed velkých nejistot ohledně budoucnosti si připomeňme slova, kterými
se Bůh obrací ke svému služebníku: „Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil“ (Iz 43,1),
a spolu s laskavostí nabídněme i slovo povzbuzení, aby bližní mohl zakusit, že ho
Bůh miluje jako svého syna.
„Jedině pohled proměněný láskou může způsobit, že uznáváme důstojnost
druhých, a v důsledku toho si vážíme chudých a přijímáme je v jejich důstojnosti,
vážíme si jejich identity a kultury, a tím je doopravdy integrujeme do společnosti“
(Frattelli tutti, č. 187).
Milí bratři, milé sestry, v každé životní etapě je třeba věřit, doufat, milovat.
Kéž nám toto pozvání prožít postní dobu jako cestu obrácení, modlitby a sdílení
našeho dobra pomůže obnovit osobní a společnou víru, kterou nám dává živý Kristus, naději, již vzbuzuje Duch Svatý, a lásku, jejímž nevyčerpatelným pramenem je
Otcovo milosrdné srdce.
Panna Maria, Matka Spasitele, která věrně setrvává u paty kříže i v srdci církve, ať nám pomůže svou starostlivou přítomností a požehnání Zmrtvýchvstalého
ať nás provází na cestě k velikonočnímu světlu.
FRANTIŠEK
Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 11. listopadu 2020, v den památky
sv. Martina z Tours.		
BUDE VÁS ZAJÍMAT

Oznámení pro Salesiánskou rodinu a přátele Dona Boska

Každý 24. den v měsíci je salesiánská připomínka Panny Marie Pomocnice křesťanů.
Tento den si připomeneme vždy ve čtvrtek, který je blízký 24. dni v měsíci.
Termíny setkání členů Salesiánské rodiny a přátel Dona Boska v kostele Panny Marie
Pomocnice křesťanů jsou 25. února, 25. března, 22. dubna, 27. května a 24. června.
Program:
18.00 modlitba růžence
18.30 mše svatá
19.15 téma na pokračování o našem zakladateli sv. Janu Boskovi
Dále se dozvíte nejnovější informace pro Salesiánskou rodinu a přátele Dona Boska.
Až to dovolí pandemická opatření, bude také následovat společenský program
se sdílením a setkáváním.		
P. Petr Vaculík, SDB

Postní duchovní obnova pro mládež

Srdečně zveme mládež od 15 let na postní duchovní obnovu, která proběhne u salesiánů v sobotu 27. února od 9 do 12.30 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice
křesťanů na Jižních Svazích.
Duchovní obnovou na téma Kdo jsem já? Důležitost sebepoznání pro vztah s Bohem
nás provede P. Petr Vaculík, SDB. Součástí programu bude kromě přednášky také
tichá adorace, čas na osobní zamyšlení, prostor ke slavení svátosti smíření, mše
svatá, sdílení účastníků i něco „dobrého na zub“.
P. Antonín Pražan, SDB
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