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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Chvála Kristu, bratři a sestry.
Jak máme prožít Velikonoční třídení, když nemůžeme být
v kostele? Většina z nás nebude moci být ani na obřadech,
které sice mohu sledovat on-line, ale ani na adoracích, které
formou přenosu zprostředkovat nelze. A právě adorace jsou
velmi podstatné.
Zbývají dvě možnosti:
Mohu číst. Vzít do ruky bibli a procházet texty o Ježíšově večeři s učedníky,
modlitbě v Getsemanech a o zatčení. Na Velký pátek pak pročíst kapitolu o soudu, křížové cestě a ukřižování; v neděli svědectví o prázdném hrobě a o setkání se
Zmrtvýchvstalým. Čtené slovo se mohu snažit SLYŠET, to znamená opakováním
si zapamatovat nějaké slovo nebo větu a opakováním je „uchovávat ve své mysli“.
Další možností je, že mohu adorovat. I doma. Adorovat znamená dívat se na
Ježíše a pak PÁNA NAPODOBIT ve svém srdci. Co On dělá pro svět, mám možnost
dělat ve svém „vnitřním světě“. Poprvé v noci na Zelený čtvrtek, podruhé po skončení obřadů na Velký pátek a potřetí během dne na Bílou sobotu. V tomto čísle
Života farností najdeme krátký návod. 		
P. Dan Žůrek, SDB

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 4. dubna 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 29. 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. 3. Pátá neděle postní

			 (Jer 31,31–34; Žid 5,7–9; Jan 12,20–33)
ČT

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně

NE

28. 3. Květná (pašijová) neděle

			 (Iz 50,4–7; Flp 2,6–11; Mk 14,1–15,47)
ČT

1. 4. Zelený čtvrtek

PÁ

2. 4. Velký pátek – Den přísného půstu

SO

3. 4. Bílá sobota

NE

4. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

			 (Sk 10,34a.37–43; Kol 3,1–4, nebo 1 Kor 5,6b–8; Jan 20,1–9)

K ZAMYŠLENÍ

Později

Stará legenda vypráví, že se na poradu sešly pekelné
mocnosti. Radily se, jak nejlíp získat člověka a odvést ho od
konání dobra. Padaly různé názory, ale knížeti temnot se nelíbil ani jeden. Nakonec on sám řekl: Řeknu vám, přátelé, co
musíte udělat. Stačí, když ve vhodnou chvíli zašeptáte člověku jedno slůvko. Jestliže se člověk nachytá, máte vyhráno.
Zapamatujte si to slovo. Zní: Později! Je to důvtipné získat
člověka k jakési hře na odkládání. Člověk má klidné svědomí, vždyť se přece nevzdal
boje, jen ho odložil na blíže neurčené později. Nechce se přece vzdát boje, jen čeká,
až bude mít lepší náladu, až bude lepší počasí, až budou lepší podmínky, až bude
po té zkoušce, až dostavíme dům, až budu v důchodu. Ovšem vím určitě, že to
„až“ přijde?
Sv. Augustin věděl, jak nebezpečná je ta hra na odkládání, protože sám dlouho
se změnou života otálel. A proto tento světec varuje: „Jestliže máš záměr něco
udělat později, proč to neuděláš hned? A jestli to neuděláš hned, jak se k tomu odhodláš později?“ Později to jde vždy hůře, protože slábne motivace, zapomíná se
na předsevzetí a člověk nevydrží být dlouho připraven ke změně. Zítra nebudou
lepší podmínky než dnes. Lidé, kteří jsou částečně ochrnuti, mají šanci normálně
opět chodit bez holí jedině v tom případě, když hned od počátku začínají cvičit. Kdo
odkládá cvičení na později, kdo se bojí hned té námahy, bude určitě vždy kulhat.
„Jestliže máš záměr něco udělat později, proč to neuděláš hned? A jestli to neuděláš hned, jak se k tomu odhodláš později?“
P. Petr Prokop Siostrzonek, OSB
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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

Křížová cesta pro děti

V pátek 26. března bude pobožnost křížové cesty zaměřená zvláště na děti. Zveme
k účasti přes farní stream od 17.45 hod.

Arcidiecézní setkání mládeže online

Srdečně zveme všechny mladé k účasti na online setkání mládeže, které proběhne
v termínu od 26. do 27. března. Více na farním webu nebo u P. Ondřeje Talaše.

Svátost smíření před Velikonocemi

Využívejte prosím příležitosti ke svátosti smíření v časy, které jsou k tomu vyhrazeny – tedy především před každou mší svatou ve všední dny. Hromadné zpovědi
s účastí cizích zpovědníků letos z pochopitelných důvodů nebudou. Nespoléhejte
na poslední předvelikonoční dny!

Pomazání nemocných před Velikonocemi

Ve středu 24. března při mši svaté v 6.30 hod. budeme udělovat svátost Pomazání
nemocných především těm, kteří se nemohli účastnit této svátosti v měsíci únoru.
Připomínáme, že je třeba se předem registrovat přes formulář na farním webu.

Obřady Svatého týdne a velikonoční bohoslužby

S ohledem na vládní nařízení a omezení nebudou některé obřady ve Svatém týdnu
s účastí lidu. Zveme vás k jejich prožití přes farní stream nebo prostřednictvím TV Noe.
Zelený čtvrtek
– mše svatá v 18.00 hod. – ŽIVĚ v TV Noe a www.farnostzlin.cz/live
– kostel bude otevřen k soukromé modlitbě do 17.30 hod.
Velký pátek
– pobožnost křížové cesty v 15.00 hod.
– bohoslužba slova v 18.00 hod. (stream)
– kostel bude otevřen k soukromé modlitbě do 17.30 hod.
Bílá sobota
– celý den bude otevřen kostel k soukromé modlitbě u Božího hrobu do 18.00 hod.
– velikonoční vigilie se křtem katechumenů – 19.00 hod. (stream)
Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a pondělí v oktávu velikonočním
Účast na bohoslužbách bude možná pouze po předchozí rezervaci přes formulář
na webových stránkách farnosti. Registrace bude spuštěna od pondělí 22. března.
– mše svaté v 7.00, 8.30 (stream), 10.00, 11.30, 17.00 a 18.30 hod.
– svaté přijímání v 15.00, 15.15, 15.30 a 15.45 hod.
Prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel, rozestupů, přijímání pouze
na ruku a dezinfekci lavic. Buďme jako křesťané příkladem zodpovědnosti.
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Přenosy z našeho kostela v TV Noe

Na Zelený čtvrtek 1. dubna v 18.00 hod. a v pondělí 5. dubna v 10.00 hod. budou
mše svaté přenášeny živě v TV Noe. Srdečně zveme ke sledování zvláště ty, kteří se
nemohou účastnit přenosů z našeho kostela prostřednictvím streamu.

Inspirace k prožití Velikonoc v rodině

Na webových stránkách farnosti naleznete v sekci Velikonoce 2021 několik inspirujících videí a také textů k prožití slavení Velikonoc v rodinném společenství. Nenechte si ujít tyto vzácné společné chvíle, mohou být významným okamžikem a třeba se
stanou i nezapomenutelnou součástí vašeho rodinného slavení během roku.

Sbírka na kněžský seminář

V neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a během Velikonočního pondělí bude
u Božího hrobu tradiční sbírka na kněžský seminář.
P. Kamil Obr

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

Triduum modliteb matek

Triduum matek v našem kostele:
– pátek 26. března v 17.30 hod. před mší svatou – úmysl: Vyjadřujeme osobní lítost
nad svými hříchy a prosíme o uzdravení srdce.
– sobota 27. března. po mši svaté v 9.00 hod. – úmysl: Prosíme za všechny, kteří nám
i našim dětem ublížili, odpouštíme a modlíme se za jejich obrácení.
– neděle 28. března. v 16.00 hod. – úmysl: Radujeme se, chválíme Pána a děkujeme za
všechna dobrodiní, která nám stále prokazuje.
Během tridua se tedy nemodlíme za své děti, ale na dané úmysly se všemi matkami
celého světa. Každý farník se může připojit a modlit se s námi!

Zpovídání v našem kostele

Zpovědní služba – ještě před Květnou nedělí
Čtvrtek 25. března 14–16 (pro rodiče, s hlídáním dětí)
14–18
Pátek 26. března				
15–18
Sobota 27. března			
15–17
Neděle 28. března			
15–17
Řádná předvelikonoční zpověď s více zpovědníky
Pondělí 29. března 9–12
14–15 (zpověď s předností dětí) 14–18
Úterý 30. března
9–12		
15–18
Středa 31. března
9–12			

Úklid kostela před Velikonocemi

Mimořádný úklid kostela je ve středu v 17.00 hod. Prosíme o pomoc i další uklízeče.
6
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Velikonoce mládeže

Letošní Velikonoce budou na Jižních Svazích výlučně v režii mladých, které srdečně
zveme, aby prožili Svaté třídení spolu se salesiány. Přihlásit se může každý mladý od
14 do 26 let. Vzápětí dostane instrukce s časem prvního setkání. Více na stránkách
www.sdbzlin.cz

Obřady Svatého třídení v naší farnosti
Zelený čtvrtek
15.00–16.30* Zpověď mládeže, která se účastní tridua
16.30
Nácvik liturgie s ministranty
18.00
Mše svatá* (stream)
Velký pátek
10.00
Modlitba, po ní následuje instrukce pro mládež*
12.00
Křížová cesta
15.00
Křížová cesta dětí
16.30
Nácvik liturgie s ministranty
18.00
Velkopáteční liturgie* (stream)
Bílá sobota a Velikonoční vigilie
10.00
Modlitba, po ní následuje instrukce pro mládež*
16.30
Nácvik liturgie s ministranty
18.00
mše svatá (Velikonoční vigilie)* (stream)
Neděle Vzkříšení
Mše svaté jako obvykle, mše svatá v 18.30 hod.* je určena mládeži, která se bude
účastnit tridua.
				

* kostel je rezervován pro mládež

Otevření kostela pro soukromou modlitbu

Zelený čtvrtek 19.45–20.45
Velký pátek
8.00–9.30
11.00–16.30
19.30–20.45
Bílá sobota
8.00–9.30
11.00–13.30
20.00–20.45
					
P. Dan Žůrek

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 K NADCHÁZEJÍCÍ SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Drazí bratři a sestry,
ve čtvrtek budeme slavit slavnost Zvěstování Páně. Ta obrací naši pozornost nejen ke vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh každého z nás
s láskou utkal v lůně naší matky a obdařil nesmrtelnou duší. Možnost spolupracovat
s Bohem na stvoření nové nesmrtelné bytosti je vznešená výsada, kterou nemají ani
andělé. Dar víry nám pomáhá tuto skutečnost správně docenit a žasnout nad ní.
Současná společnost se k početí dítěte nestaví vždy s otevřenou náručím.
Z čeho vyplývají obavy z početí a narození dítěte? Slýcháme obavy z přelidnění
Země, jakoby Bůh jen nezúčastněně hleděl na lidi a nechtěl nám po vzkříšení svěřit
celý proměněný vesmír. Víme, že jakékoli soužití s druhým člověkem přináší nejen
veliké radosti a štěstí, ale nezřídka i bolesti, námahy a kříže. Pokud tuto skutečnost
lidé odmítají a zaměřují se pouze na získání osobního štěstí, dochází k narušování
celé společnosti. Vždyť už dnes se rodí mnoho dětí mimo manželství a ne málo matek zůstává osamoceno. Způsobuje to nejen sociální problémy, ale celé generaci
dětí není nikdo schopen nahradit milující rodinné prostředí s maminkou a tatínkem.
Ve všech těžkých chvílích nám může být povzbuzením a posílením život Svaté rodiny. Maria početí Božího Syna Ježíše Krista neplánovala, bylo jí oznámeno.
Hrozilo jí nejen společenské odsouzení, ale dokonce i ukamenování. Nevěděla, kde
bude rodit ani jak zabezpečí své dítě. Svatý Josef jí byl však ve všech situacích oporou. Pro každého muže tak může být vzorem, aby statečně přijal odpovědnost za
ženu i dítě a s tvořivou láskou se postavil všem výzvám. Maria i Josef vždy důvěřovali Bohu a ze své strany udělali vše, co v tu chvíli udělat mohli.
Někteří z vás se na nás obrací s dotazy, zda nedošlo ke změně učení církve
ohledně mravní nepřípustnosti antikoncepce či umělého potratu zdravotně postižených dětí. Nepovažujme tyto jevy za výdobytek moderní společnosti. Už starověké civilizace znaly způsoby zabraňující početí či donošení dítěte. Postoj církve se
po dva tisíce let nezměnil a ani změnit nemůže, protože ani lidská přirozenost, ani
mravní principy se nemění. Moderní technické prostředky nemění zlo na dobro, jen
mohou způsobit, že dobro je plodnější a zlo ničivější.
Papež František nedávno připomněl: „Učení církve je v tomto bodě jasné. Lidský život je posvátný a nezcizitelný a zjišťování zdravotního stavu nenarozeného
dítěte v děloze matky za účelem selekce je třeba rezolutně odmítat, poněvadž je
výrazem nelidského způsobu myšlení schvalujícího umělé přerušení těhotenství
u plodů s nejistou prognózou, který rodinám odnímá možnost přijmout, obejmout
a milovat jejich nejslabší děti.“
8
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Co tedy můžeme pro nenarozené děti a jejich rodiče, případně pro lékaře, kteří
jednají proti životu, dělat? I když nám srdce při myšlence na osud tisíců nenarozených dětí krvácí, nemůžeme druhým dobro vnucovat proti jejich vůli. Nedělal to ani
Kristus. Bůh respektuje svobodnou vůli každého člověka, která mu byla darována
při jeho početí a zůstává mu na věky. Podporu však může vyjádřit každý z nás, přičemž její formu může zvolit podle situace a možností. Doporučit můžeme zejména
vroucí modlitbu, trpělivé naslouchání, tišící i povzbuzující slovo, dobrý příklad a samozřejmě nezištnou praktickou pomoc.
Za to, abychom dovedli důvěřovat Božímu plánu a nebáli se přijímat i to, co je
v lidských očích nedokonalé a těžké, prosme při dnešní mši svaté, a zvláště o slavnosti Zvěstování Páně.
Za to se spolu s vámi modlí a každému z vás žehnají vaši biskupové a bratři
		
+Jan, +Antonín a +Josef

Snímek František Jemelka
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VÝZVA BISKUPŮ KE SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které
bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku
příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti
k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost
k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl
v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost
byla zaznamenána do církevních matrik. Za
posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika
změnami a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je
v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto vás vyzýváme,
abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle
toho, které církve jste členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků
se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého
sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly
za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné
mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je
zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí být vždy vábná, ale nepřestává být společenstvím více či
méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní
distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím
o vlastní svatost o její lepší kredit.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře,
zapřu i já před svým Otcem v nebi. (Mt 11, 32–33)
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo,
že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi. A buďme si jisti, že nám to
Bůh připočte k dobru.
Ze srdce vám žehnáme.		
biskupové Čech, Moravy a Slezska
10
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INSPIRACE K PROŽITÍ VELIKONOC

Adorace na Zelený čtvrtek

Ježíš na sebe bere při noční modlitbě v Getsemanech veškeré zlo světa, hříchy
všech lidí. Já mám na sebe vzít hříchy svoje. Adorace je tedy hluboké zpytování
svědomí, přijetí svých hříchů, které na sobě ponechám celou noc i přes Velký pátek
až do uctívání kříže. Při uctívání kříže SVÉ HŘÍCHY ODEVZDÁM – doslova VYHODÍM
ZE SEBE – NA KŘÍŽ.

Adorace na Velký pátek

Ježíš v první části Janových pašijí důsledně odporuje všem, kteří se jej pokouší vnitřně zranit: zastrašit, znejistět, aby o sobě pochyboval, zoufal si, aby se bál
o učedníky, aby se uzavřel do sebe, dokonce aby nenáviděl a rouhal se. Já mám objevit a vzít na sebe svá vnitřní zranění a pozorovat pět Ježíšových ran, a pak mohu:
VLOŽIT SVÁ ZRANĚNÍ DO JEHO RAN. Tahle adorace se mi zdá nejtěžší.
Pokud byste potřebovali, může se použít ještě jiné schéma:
1/ zranění z některých hříchů... to jsem si udělal já sám
2/ zranění vzpomínek… způsobili mi je druzí, často nejbližší
3/ problém sebepřijetí
4/ zranění citů a zranění sexu a všech tužeb
5/ zranění strachů
Je zajímavé promýšlet, která zranění vložím do rány v rukou, která do ran v hlavě, v nohách a která do srdce.

Adorace na Bílou sobotu

Duše Ježíšova sestupuje (po smrti těla) do podsvětí a vyvádí odtud spravedlivé.
Já mám „sestoupit do svého nitra“ a najít tam lidi, které v sobě (jakýmkoli neodpuštěním) držím. VYSLOVIT ODPUŠTĚNÍ KAŽDÉMU (komu je třeba, abych já odpuštění
dal), a tím ho „propustit z hrobu svého nitra“. Jako poslednímu pak mohu vyslovit
odpuštění sobě.

Velkopáteční čtení bible

Letos si mohu postupně pročítat Ježíšovo umučení podle Marka. (Mk 14, 10–15, 47)
Lze to rozdělit na krátké úryvky, které odpovídají časově popisované situaci; např.
Mk 14, 10–25 ve 20 hod. Mk 14,26–42 ve 21 hod. V noci Ježíš před radou Mt 14, 43– 5
a později Petrovo zapření. Ráno pak 15 kapitolu. Pomůže to prožívat tento den úplně jinak než běžné dny. Povede mě to k tomu, že budu celý den s Ježíšem.

Čtení na Bílou sobotu a velikonoční ráno

Přečtěte si večer nebo v noci dva texty z Bible: Ex 14, 15–15, 1 – to jsou původní
židovské velikonoce a Mk 16, 1–8 – to je zpráva o prázdném hrobě (a andělech)…
Zajímavé je, že nejprve je pouze hrob, teprve potom se lze setkat se Zmrtvýchvstalým…		
P. Dan Žůrek, SDB
ŽIVOT FARNOSTÍ   6 • 2021
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CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: 577 212 020, 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz

Svátost smíření pro rodiče a manžele
Ve čtvrtek 25. března od 14 do 16 hod. nabízíme v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů rodičům a manželským párům možnost svátosti smíření s hlídáním dětí
ve venkovním prostoru kolem kostela a parkoviště. Zájemci o hlídání nás mohou
kontaktovat na tel.: 732 376 193.

Slůvko pro rodiny
Od čtvrtka 25. března můžete zhlédnout na našem YouTube krátké slůvko pro
rodiny, které pro vás připravil a nahrál P. Antonín Pražan, SDB.

Hledáme nové manželské páry na přípravy snoubenců
Hledáme nové spolupracovníky (manželské páry),
kteří by byli ochotni připravovat mladé lidi na vstup
do manželství. V našem děkanátu tuto službu zajišťuje
naše centrum. Příprava snoubenců není časově náročná, témata jsou dopředu daná, případným sloužícím
zajistíme zaškolení. Během roku připravujeme na manželství několik desítek snoubeneckých párů. Je pro ně
velmi důležité slyšet svědectví od jiných manželů, jak se
jim v manželství daří žít s Bohem, překonávat těžkosti a komunikovat. Pokud spolu žijete v manželství více
let, nebojíte se mluvit o svém vztahu, máte srovnané
životní hodnoty a chtěli byste tímto způsobem sloužit,
kontaktujte nás.

Centrum pro rodinu Zlín potřebuje pomoc
Obracíme se na vás s prosbou o finanční pomoc. Centrum pro rodinu ve Zlíně
funguje již 28 let. Snažíme se nabízet rodinám kvalitní trávení společného času, připravujeme různé vzdělávací a volnočasové programy a pobyty pro rodiny, snoubence, manželské páry i seniory. Vládní opatření spojená s covidovou pandemií zastavila naši činnost, již více než rok jsme tedy bez příjmů z aktivit. V současnosti nám
chybí prostředky na zajištění základního provozu, abychom mohli tento náročný
rok zvládnout a vrátit se zpět k naší činnosti. Budeme vděčni za jakoukoliv pomoc.
Přispět můžete zasláním daru na náš účet 106108677/0300 nebo prostřednictvím
QR kódů na našich internetových stránkách www.cpr-zlin.cz.
Prosíme také o modlitby. Děkujeme.
Michaela Straková
12
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Velikonoce mládeže
Letošní Velikonoce budou na Jižních Svazích výlučně v režii mladých, které srdečně zveme. Mladí přátelé, přijďte prožít Svaté třídení spolu se salesiány. Přihlásit
se může každý mladý od 14 do 26 let. Nemůžeme se shromažďovat, ale můžeme být
v povoleném počtu osob na bohoslužbě v kostele a můžeme být v přírodě. Průvodci Svatým třídením nám budou apoštol Jan a Marie Magdalena. Kdo překoná svou
lhostejnost, může s nimi tři dny s nimi následovat Krista a prožít největší tajemství
naší víry.
K programu patří dopolední interaktivní meditace nad liturgickými texty. Na Velký pátek a na Bílou sobotu se setkáme v 10 hodin v kostele. Ale vezměte si dobré
boty a oblečení do přírody. Kdo se bude chtít aktivně zapojit do liturgické služby,
přijde na nácvik v 16.30 hod. Liturgie začíná každý den Velkého třídení v 18 hod.
Na Zelený čtvrtek necháme doznít své dojmy v Getsemanské zahradě, na Velký pátek pod křížem a na Bílou sobotu u Božího hrobu.
Velikonoce jsou duchovní obnovou církve. Zahájíme ji společně ve čtvrtek
v 15 hod. liturgií svátostného smíření pro více kajícníků se soukromou zpovědí. Svou
obnovu ukončíme v neděli při mši svaté v 18.30 hod. v Emauzích. S Kleofášem a tím
druhým učedníkem se můžeme setkat s Ježíšem při lámání chleba.
Přihlásit se musíte prostřednictvím rezervačního systému farnosti Panny Marie
Pomocnice křesťanů podobně jako na nedělní bohoslužby. Uzávěrka přihlášek je
v pátek 26. března. Základní informace najdete na stránkách www.sdbzlin.cz.
Za komunitu salesiánů, Salesiánský klub mládeže a farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů vás srdečně zvu. 		
P. Petr Vaculík, SDB
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Modlitba štěstí
Miluji to, čím jsem.
Miluji prostředí, v němž žiji.
Miluji ty, s nimiž žiji.
Miluji to, co dělám.
Je mi s tebou dobře, Ježíši.
A jdu za tebou.
Jedinečný vzkaz:
Jsem vděčná za svého muže, když si stěžuje,
že není hotová večeře, protože to znamená, že je se mnou.
Za svoji dceru, když si stěžuje, že musí mýt nádobí,
protože to znamená, že je doma, a ne na ulici.
Za daně, co musím platit, protože to znamená,
že mám zaměstnání.
Za nepořádek, co musím uklízet po večírku,
protože to znamená, že jsem byla obklopena přáteli.
Za oblečení, co je mi těsné, protože to znamená,
že mám co jíst.
Za svůj stín, který mne provází, protože to znamená,
že jsem venku na slunci.
Za trávu, co je potřeba posekat, za okna,
co se musí umýt, za okapy, co je třeba vyčistit,
protože to znamená, že mám domov.
Za všechny nářky na vládu, co slýchám,
protože to znamená, že máme svobodu slova.
Za to, jak daleko od domu musím parkovat,
protože to znamená, že mohu chodit a že mám čím jezdit.
Za účet za vytápění, protože to znamená, že mi bylo teplo.
Za tu paní, co v kostele seděla za mnou a zpívala falešně,
protože to znamená, že slyším.
Za hromadu prádla k žehlení, protože to znamená,
že mám co na sebe.
Za bolavé svaly na konci dne, protože to znamená,
že jsem mohla tvrdě pracovat.
Za budík, co brzy ráno zvoní, protože to znamená,
že jsem naživu.
A konečně i za tenhle vzkaz, protože to znamená,
že mám přátele, kteří na mě myslí.
(Bruno Ferrero)
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