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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Nacházíme se v roce, který je Rokem svatého Josefa.
Papež František ho vyhlásil slavnostním dekretem 8. prosince
2020. Tato doba je pro nás příležitostí, abychom mohli každý
den upevňovat příkladem sv. Josefa svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.
Všichni věřící v Krista budou s pomocí svatého Josefa, opatrovníka Svaté rodiny z Nazareta, moci modlitbami a dobrými skutky
získat útěchu a ulehčení od těžkých lidských útrap, kterými je poznamenána naše doba (dekret apoštolské penitenciárie). Zároveň nám měsíc březen
„vtiskuje“ v univerzální církvi bohatství lidové zbožnosti, ve které se obracíme na
sv. Josefa a prosíme o jeho mocnou přímluvu. Lidová zbožnost je důležitá, protože tvoří domácí atmosféru křesťanství. V ní se daří lépe čelit aktuálním těžkostem, domácím
rozepřím i útokům z vnějšku. Co je ohniskem lidové zbožnosti? Podle vyjádření Rady
latinskoamerických biskupských konferencí je lidová zbožnost „křesťanskou moudrostí odpovídající na velké existenční otázky“. Úcta ke svatému Josefovi vyzdvihuje ty,
kteří jsou „v druhé linii“, ukazují možnosti v situacích, které si člověk nezvolil. Bolestné
shody okolností mění v příležitosti, ukazuje, v čem spočívá důstojnost práce, dává návod, jak otcovské sebeobětování proměňovat v sebedarování. Tichá a přitom naléhavá
přítomnost svatého tesaře z Nazareta je zjevná i v pontifikátu papeže Františka.
Při svém uvedení do úřadu římského biskupa dne 19. března 2013, s odvoláním
se na blahoslaveného Pavla VI., tvrdí: „Svatý Josef také dnes střeží a chrání mystické Tělo Vykupitele, církev, jejímž obrazem i vzorem je nejsvětější Panna.“ Čím je
Josefův způsob tak odlišný? „V evangeliích se svatý Josef jeví jako silný, odvážný
a pracovitý muž, ale z jeho duše vysvítá velká něha, která není ctností slabocha, ba
naopak, pojí se k síle ducha a všímavosti, k soucitu a opravdové otevřenosti vůči
druhému, ke schopnosti milovat. Nesmíme se obávat dobroty, něhy!“ Tuto vnější
podobu jeho pontifikátu formuje poznání, jež čerpá z lidové zbožnosti, která v Božím lidu střeží smysl pro víru. Lidová zbožnost „spojuje tvořivým způsobem věci
božské a lidské, Krista a Marii, ducha a tělo, společenství a instituci, osobu a komunitu, víru a vlast, rozum a cit. Tato moudrost je výrazem křesťanského humanismu,
který radikálně dosvědčuje důstojnost každého člověka jako Božího dítěte, vytváří
základní bratrství, učí, jak se chovat k přírodě a jak chápat práci. Poskytuje konečně
důvody k životu v radosti a vyrovnanosti i uprostřed existenčních protivenství. Tato
moudrost je také pro lid měřítkem rozlišování a evangelijního cítění, kterým samovolně chápe, kdy evangelium zaujímá v církvi první místo a kdy je zbaveno svého
obsahu a zadušeno jinými zájmy.“ (KKC 1676)
Podle Jana XXIII. je „přítomnost svatého Josefa v zahradě církve srovnatelná
s pokornou luční květenou: není někdy vidět, ale její přítomnost je vnímána vůní“.
Přeji všem, abychom tuto vůni vnímali pozorným a nábožným srdcem a proměnili ji
do ochotné služby pro druhé.		
P. Miroslav Obšivan, CM
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE
7. 3. Třetí neděle postní
			(Ex 20,1–17; 1 Kor 1,22–25; Jan 2,13–25)
SO
13. 3. VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA (2013)
NE
14. 3. Čtvrtá neděle postní
			(2 Kron 36,14–16.19–23; Ef 2,4–10; Jan 3,14–21)
PÁ
19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek
NE
21. 3. Pátá neděle postní
			(Jer 31,31–34; Žid 5,7–9; Jan 12,20–33)

SLOVO ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA KE ZPŘÍSNĚNÝM OPATŘENÍM
Milí bratři a sestry,
rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá
opatření v boji proti pandemii. Omezení
dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná
jako v předchozích týdnech: Obsazenost
maximálně 10 % kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu.
Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho,
že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování
opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.
V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli.
Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci.
Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve
spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství
prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení.
Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví nás na velikonoční radost.
K tomu ze srdce žehnám.		
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 21. března 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 15. 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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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

Sbírka Haléř sv. Petra

Děkujeme všem, kteří přispěli na sbírku Haléř sv. Petra. Konečná částka nakonec
činila 61 636 Kč.

Nedělní bohoslužby pouze s rezervací

Nadále pokračuje 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.
Svaté přijímání v neděli: 15.00, 15.15, 15.30 a 16.00 hod.
Prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel, rozestupů, přijímání pouze
na ruku a dezinfekci lavic. Buďme jako křesťané příkladem zodpovědnosti.

Postní aktivity v naší farnosti

Přehled všech postních aktivit pro malé i velké naleznete na farních webových
stránkách farnostzlin.cz/pust.

Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

V sobotu 13. března vás zveme na postní online duchovní obnovu s P. Vojtěchem
Kodetem s názvem Nový život v Kristu. S ohledem na aktuální omezení bude celý
program z kostela streamovaný. Program obohatí také modlitba chval vedená
chválovou kapelou ze Zlína. Celý program zakončí mše svatá.
Program (může se změnit, sledujte farní web)
9.00 úvod, modlitba chval
9.30 dopolední promluvy o. Kodeta
12.00 přestávka
14.00 modlitba chval
14.30 odpolední promluva o. Kodeta
15.30 mše svatá

Rok sv. Josefa, pozvání k modlitbě

Prožíváme rok sv. Josefa, proto vás chceme pozvat ke společné modlitbě k tomuto
výjimečnému světci, který byl významnou postavou v životě našeho Pána. Pojďme
se společně před jeho svátkem, který budeme slavit v pátek 19. března, spojit v devítidenní novéně.
Nabízíme vám modlitby a litanie ke sv. Josefovi, které jsou k rozebrání v kostele.
Budeme rádi, pokud se připojíte k modlitbě devítidenní novény, kterou se budeme
modlit od čtvrtku 11. března. Inspirací může být také duchovní příprava z Komunity Blahoslavenství. Svěřme sv. Josefu všechny starosti a bolesti, které právě neseme, a také vztahy, ve kterých žijeme. Všechny potřebné modlitby a odkazy najdete
na webových stránkách farnosti.		
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

Prosba o fotografie kaple na Zlínských Pasekách

Přetiskuji žádost, kterou nám zaslali z Magistrátu města Zlína:
Obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci. Připravujeme úpravu okolí kaple Panny
Marie na Zlínských Pasekách a snažíme se sehnat historické fotografie této lokality.
Ve Státním okresním archivu Zlín bohužel historické fotografie kaple nemají, proto se obracím na vás. Pokud byste
měli staré fotografie okolí kaple např. z konání bohoslužeb
apod., prosíme o jejich naskenování a zaslání na níže uvedený e-mail. Referent správy a investic, Magistrát města
Zlína, odbor městské zeleně.
Fotografie zasílejte na náš e-mail: fazlin-pmpk@ado.cz
nebo přineste osobně na faru. Pokud byste věděli o někom, kdo by fotografie mohl mít a Život farností nečte či
nemá, poproste ho o krátké zapůjčení fotek nebo nám
zprostředkujte kontakt. Děkujeme.

Události v naší farnosti

• Opisování Písma svatého úspěšně běží. Dokončili jsme s pomocí Boží Matoušovo
evangelium, a začínáme opisovat poslední knihu Bible – Zjevení Janovo. Abychom
dodrželi epidemiologická nařízení, opisujeme jednotlivě ve středu, ve čtvrtek a v sobotu po ranní mši svaté v 8.45 hod. Objednejte se osobně nebo na tel.: 602 239 771

• Společnou svátost nemocných přijalo při sobotních ranních mších svatých v únoru 94 bratří a sester.

• Postní aktivita je letos pro děti, ale i pro mládežníky a dospělé. Chceme se při ní

prakticky cvičit v konání skutků tělesného milosrdenství. Postní cesty jsou připraveny v kostele nebo je lze stáhnout na webu. Kategorie „dospělí“ je od 12 let.
• Sobotní adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí se konají od 14 (nebo od 15)
do 18 hod. Probíhají „za zavřenými dveřmi“, podobně jako to bylo na jaře.
• Salesiánský klub oznamuje, že dopolední klub pro maminky s dětmi „Maminec“,
který bývá v úterý, ve středu a ve čtvrtek, je do odvolání uzavřen.
• Na salesiánském webu je již vyvěšena nabídka letních táborů 2021.

Mše svaté a podávání svatého přijímání

• Ve všední dny jsou mše svaté jako obvykle. V našem kostele může být v pátém
stupni 45 osob.
• Na nedělní mše svaté v 8.00, 9.00, 10.00, 11.30 hod. a pro dobu 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 12.00 hod.)
v sále (vstup B) a od 15.00 do 16.00 hod. v kostele.
6
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Postní aktivita pro děti

Kostelníček nachystal pro děti krátké video o Křížové cestě. Vyhlásil novou velkou
soutěž. Děti nyní mohou posílat Kostelníčkovi fotku ze své křížové cesty. Tu mohou
vykonat někde v přírodě nebo si každý může nějakou křížovou cestu vyrobit a projít
si ji doma. Ze zaslaných fotek se každý týden losují tři výherci, kteří od Kostelníčka
dostanou odměnu – kulatou hrací kostku.
Kostelníčkova nová e-mailová adresa je: kostelnicek@centrum.cz
		
P. Dan Žůrek, SDB

ZAMYŠLENÍ

Postní zamyšlení

Sestry a bratři, milí přátelé, už tomu bude rok, co mezi nás přišel. Nečekán, nezván
a hlavně mnohými podceňován. Málokdo ho znal. Za ten rok ho známe všichni.
Někdo se s ním setkal i osobně. Přišel ve chvíli, kdy jsme si mysleli, že nás nemůže
nic ohrozit. Že máme všechno ve svých rukou a budoucnost bude taková, jakou si
my sami naplánujeme. Nás zanořené do svých stereotypů přišel upozornit, že jsme
stejně zranitelní jako kdykoli dřív. Možná dnes mnohem víc. Zvykli jsme si spoléhat
víc na své znalosti, na své síly a nějak se nám ze všeho začal vytrácet Hospodin.
Možná přišel, aby nás upozornil, že ta naše Babylonská věž má své limity. Zatím to
vypadá, že tady s námi nějakou dobu bude. Možná aby nám vrátil pokoru. Možná
přišel v pravý čas, aby nás upozornil na naše slabosti. Možná vhodné téma na postní
rozjímání. Možná...		
Daniel Ženatý
	                                                                synodní senior Českobratrské církve evangelické
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Čekání na slíbenou pomoc je dlouhé

(článek vydaný ke Světovému dni nemocných)
„To jsem ráda, že mi voláš,“ vítá můj telefonát kamarádka na druhém konci republiky. „Ležím s covidem a je mi fakt mizerně. Ale celkově už je to trochu lepší,“
uklidňuje mě. „Jen jsem si poprvé zkusila, jaké to je být opravdu NEMOCNÝ a potřebovat pomoci se vším. Když mě teď dva týdny trápily vysoké horečky, klouby moc
bolely a nemohla jsem sama ani
vstát z postele. Zakusila jsem,
jak nemocného potěší, když se
mu druzí snaží pomoci bez zbytečných keců,“ upřesňuje.
Kamarádčiny děti jsou již na
střední a vysoké škole, dva kluci a dvě děvčata. Manžel pracuje v zahraničí.
„Co mě překvapilo,“ ztišila
hlas, „byl postoj mých děvčat,
kde jsem čekala větší nasazení
a méně komentářů. Poznámky
typu ‚co zas chceš‘ mi běžně nevadí, ale teď jsem byla radši, když byl doma jeden
ze synů. Pomáhali sice méně odborně, ale bez reptání. Ten čas, kdy nemocný čeká
na slíbenou pomoc, je tak strašně dlouhý... Takové ‚mami, počkej chvilku‘ a chvilka
trvala hodinu. Třeba v noci jsem se snažila nikoho nebudit, ale přesto jsem někdy
musela prosit o doprovod na toaletu. Mladší syn vstal hned a jeho ‚mami, hoď se do
klidu, mně to nevadí‘ bylo velmi příjemné na poslech. Je velmi těžké přijímat pomoc
od druhých, ale bylo prima poznat, kdo mě má rád v praxi,“ uzavřela kamarádka
své vyprávění.
Přeji požehnaný čas a děkuji za každou službu, která je určena těm nejslabším. 		
Noela Frolková, pastorační asistentka Charity Zlín

Jsme zde stále pro vás

Sociální a zdravotní služby Charity Zlín jedou na plné obrátky. I v době, kdy
ve společnosti panuje lockdown.
Senioři, osoby se zdravotním či tělesným postižením, rodiny s dětmi a osoby
v krizi jsou základní cílové skupiny, jimž od roku 1991 poskytují profesionální služby
pracovníci přímé péče a všeobecné zdravotní sestry. Pokud jste se dostali do nekomfortní životní situace, neváhejte oslovit ty, kteří vám mohou podat „ruku v nesnázích“. Naši sociální pracovníci na tel.: 739 245 973, 739 245 974 vám pomůžou.
8
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• Ocitli jste se bezradní, neboť váš blízký se stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých? Nemáte sílu mu dát potřebnou péči? Nebo vám činí stále větší problém se o sebe postarat? Odbornou péči uživatelům v jejich přirozeném prostředí
u nich doma poskytnou pracovnice Charitní pečovatelské služby Zlín.
• Od rodičů a prarodičů vás dělí hodiny cesty a vy nevíte, jak se jim právě daří?
Nebo jste jim nablízku, ale jste již unaveni? Den ve společnosti vrstevníků jim nabízí
Domovinka – centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín.
• Cestu vám zkřížily zdravotní nesnáze, či zdravotní stav blízké osoby vyžaduje
odbornou péči i po hospitalizaci? Nebo se někdo ve vašem okolí ocitl v terminálním
stadiu léčby a vyžaduje domácí hospicovou péči? Obraťte se s důvěrou na Charitní
ošetřovatelskou službu Zlín, která provede v domácím prostředí pacienta úkony
indikované lékařem.
• Máte mělkou půdu pod nohama a nemáte se, spolu se svými dětmi, o koho
opřít? Stali jste se terčem domácího násilí? Cítíte se jako matka očekávaného dítěte
ohrožena? Přechodné ubytování a oporu získáte v Charitním domově pro matky
s dětmi v tísni Zlín.
• Pociťujete svoji životní situaci jako nepříznivou, kterou nemůžete zvládnout
vlastními silami? Dohnaly vás dluhy, či dokonce exekuce? Neostýchejte se oslovit
Občanskou poradnu Charity Zlín, která pomáhá lidem řešit jejich situaci nestranně
a diskrétně.
Sociální služby finančně podporuje Zlínský kraj, statutární město Zlín a dárci. Děkujeme.		
Pavla Romaňáková

Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste
mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.
(Mt 25,35–36)
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OREL – JEDNOTA ZLÍN

Postní putování

Od Popeleční středy jste se mohli připojit k postnímu putování po vizovických
křížích, které pro nás připravila jednota Orla ve Vizovicích. Kvůli lockdownu však
nejsou výlety do Vizovic možné. Nevzdáváme se. Postní putování (nejen pro děti)
pokračuje ve Zlíně. Informace naleznete na internetových stránkách Orla jednoty
Zlín orelzlin.webnode.cz, na facebooku a na vývěskách.

Orelská postní míle

Rádi běháte? Chcete udělat něco pro své zdraví? Přidejte se, zveme Vás na Orelskou postní míli. Uběhněte každý den alespoň 1 míli (asi 1,6 km). Své uběhnuté kilometry můžete zapisovat do tabulky a běhat tak s ostatními. Odkaz na tabulku
naleznete na internetových stránkách Orla jednoty Zlín orelzlin.webnode.cz a na
facebooku.

Letní příměstské tábory

Vyberte si z naší nabídky letních příměstských táborů:
Tábory se všeobecným zaměřením – děti ve věku 5–12 let
(sportovní a kulturní aktivity, výlety, hry, soutěže, tvoření)
Termíny: 5.–9. července, 12.–16. července, 19.–23. července, 26.–30. července,
9.–13. srpna, 23.–27. srpna
Tábory na kole
Termíny: 5.–9. července (7–10 let), 16.-20. srpna (7–12 let – dělení dle výkonnosti)
Tábor s turistikou – děti ve věku 6–12 let
Termíny: 12.–16. července, 2.–6. srpna
Tábor s aerobikem – děti ve věku 6–12 let
Termín: 2.–6. srpna
Tábor s lidovými tanci a obyčeji – děti ve věku 6–12 let
(výuka lidových tanců, zpěvu, lidové zvyky a obyčeje, tvoření, vystoupení v září
na Česko-slovenském dětském folklórním festivalu Májíček)
Termín: 23.–27. srpna
Možnost konání táborů a další podmínky jejich fungování se budou řídit dle aktuálních nařízení vlády ČR. V případě nemožnosti konání příměstských táborů Orla
jednoty Zlín budou všechny do té doby uhrazené platby vráceny v plné výši.
Nabídku táborů včetně přihlášek a bližší informace naleznete na internetových
stránkách Orla jednoty Zlín: orelzlin.webnode.cz a na facebooku.
Více informací vám poskytne Marcela Sousedíková na tel.: 733 604 812 nebo
na e-mailu: orel.zlin@seznam.cz		
Marcela Sousedíková
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KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ÚNOR 2021
KŘTY                                                                                
Aneta Ročáková
Ema Chantal Mikelová
Viktor Šimon
Ondřej Vaňek
Tobiáš Jan Pavel Kuna
Ema Anežka Eichnerová
SŇATKY                                                                                
Jaroslav Holcman a Kristýna Jeřábková
POHŘBY                                                                        
Františka Valkovičová (1928)
Stanislava Tesarčíková (1934)
Josef Pleca (1949)
Petr Bednařík (1948)
Marie Zahradníková (1925)
Anna Kučerová (1941)
Ludmila Odvárková (1925)
Josef Polášek (1942)
Ludmila Krajčová (1933)
Václav Rachůnek (1944)
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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VZPOMÍNÁME

Zemřel farář Zdeněk Svoboda

Věřící křesťanských církví ve Zlíně se
27. února 2021 rozloučili s emeritním farářem
Církve československé husitské, básníkem,
spisovatelem a překladatelem Mgr. Zdeňkem
Svobodou, který zemřel 19. února 2021 v požehnaném věku 93 let.
Pobožnost při posledním rozloučení ve
zlínském evangelickém kostele vedl brněnský
biskup Církve československé husitské Juraj
Jordán Dovala za přítomnosti Mgr. Lubomíra Plisky, faráře v Kvasicích, a místního faráře PaedDr. Zdeňka Kovalčíka. Bohoslužebné
shromáždění bylo kvůli pandemické situaci jen
v omezeném režimu. Celý obřad byl přenášen virtuálně, takže většina známých se
se zesnulým mohla rozloučit alespoň tímto způsobem.
Zesnulý farář Zdeněk Svoboda pocházel ze Slavkova u Uherského Brodu, kde
se narodil 5. července 1927. Jako duchovní Církve československé husitské sloužil
v deseti náboženských obcích na území celé republiky, počínaje Kdyní na Šumavě,
přes Brno, Tišnov, Moravskou Třebovou, Novou Paku až po Kyjov. V roce 1990 se
přestěhoval na odpočinek spolu s manželkou Jarmilou do Zlína. Oba byli literárně
velmi činní, zvlášť rozsáhlá byla jejich překladatelská práce z němčiny. Články s jejich společnou literární značkou „zjs“ se objevovaly již od konce šedesátých let také
v katolickém tisku. Manželka Jarmila tragicky zemřela 26. září 2002 při dopravní
nehodě ve Zlíně. Od té doby žil sám ve svém bytě na Jižních Svazích. Sám, ale stále
obklopen spoustou přátel a známých. Do svých 91 let byl zcela soběstačný, obědy
si nechával dovážet, mimo jiné si sám pral a stále navštěvoval přátele a nebo oni
zase jeho. Do posledních chvil byl duševně čilý, tělesných sil mu však rychle ubývalo.
Posledních třináct měsíců jeho života se o něho vzorně starala farářka Církve československé husitské z Uherského Brodu Mgr. Iva Pospíšilová, která se k němu nastěhovala, aby mu věnovala čtyřiadvacetihodinovou péči, za což jí patří ohromný dík.
Poděkování patří také jejímu manželovi, který jí tuto službu lásky dovolil vykonávat.
Zdeněk Svoboda napsal řadu knížek s duchovní tematikou hlavně pro děti,
k nimž měl mimořádně pěkný vztah. Když vznikla na počátku devadesátých let ve
Zlíně první křesťanská mateřská škola, byl to právě on, koho duchovní církví, ale
i rodiče dětí vybrali, aby naše nejmenší uváděl do prvních tajů biblické dějepravy.
Ve Zlíně se cítil doma. Jako své vyznání našemu městu složil zajímavou báseň,
kterou nazval To nejzajímavější v našem městě?
Josef Pala
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To nejzajímavější v našem městě?
Zdeněk Svoboda

Nikoliv zámek
s vinárnou I. skupiny v útrobách
Nikoliv poučná
expozice Bota v dějinách
Nikoliv ateliéry
kde se stříhají a šijí sny
Ale všudypřítomná
cihlová červeň
A průchody a schodišťátka
na Lesní čtvrti
A nevysvětlitelný název ulice
Santražiny
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