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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Je před námi slavnost Seslání Ducha Svatého

Je třeba se na Ducha Svatého nějak připravovat?
Měli bychom o Ducha Svatého prosit.
Pán Ježíš dokonce slibuje, že kdo o Ducha Svatého poprosí, jistě Ho dostane.
Ale zdá se, že kromě modlitby je zde ještě jedna důležitá
věc, kterou je dobré si připomenout. V člověku mohou být
překážky, které Duchu Svatému brání vstoupit a působit.
Můžeme je třeba rozdělit do tří oblastí:
•Nelze spojit Ducha Svatého s duchem světa, především s touhou po bohatství
		a s nenávistí nebo pohrdáním druhými.
•Nelze spojit Ducha Lásky s tělesností – v jakékoli její podobě.
•A nelze spojit Ducha Božího s duchy zlými, ani s tím, co je vstupní branou
do duchovního zla.
A možná je na místě to velmi konkrétně vyjmenovat: ať už jsou to horoskopy
nebo jakékoli věštění, ať už se jedná o léčitelství nebo nějaké zneužití Božího jména, ať jde o vyvolávání duchů nebo magii. Buď se dovolávám Ducha Ježíšova, nebo
duchů stvořených. Není možné to kombinovat!
Starý zákon a následovně katechizmus nám (velmi přísně) zakazují: Nezabývat
se tím, nepoužívat žádné slovní formulace a už vůbec ne podstupovat nebo konat
nějaké rituály. První lidé v ráji dokonce slyší zákaz i jen se ke Stromu (poznání) zla
přibližovat, což znamená, že na zlo nemáme ani hledět.
P. Dan Žůrek, SDB

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 30. května 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 24. května 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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Sedmá neděle velikonoční
Den modliteb za sdělovací prostředky
(Sk 1.15–17.20–26; 1 Jan 4,11–16; Jan 17,11b–19)
Nezávazná památka sv. Jana I., papeže a mučedníka
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů,
mučedníků
Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice
Slavnost Seslání Ducha Svatého
(Sk 2,1–11; Gal 5,16–25; Jan 15,26–27;16,12–15)
Památka Panny Marie, Matky církve
Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže
Nezávazná památka sv. Marie Magdalény de´Pazzi, panny
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Nezávazná památka sv. Pavla VI., papeže
Sobotní památka Panny Marie
Slavnost Nejsvětější Trojice
(Dt 4,32–34.39–40; Řím 8,14–17; Mt 28,16–20)

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Pozvánka na modlitbu u ctihodného Ignáce Stuchlého

Dne 22. prosince 2020 prohlásil papež František našeho prvního českého salesiána ctihodným. P. Ignác Stuchlý nese titul VENERABILIS. Je to jen krůček od toho,
aby mu byla „přiznána čest a sláva oltáře“.
Každého 17. dne v měsíci se již druhým rokem scházíme v 19.00 hod. u Staříčkova hrobu ve Fryštáku na modlitbu, kterou vede P. Pavel Caha, SDB. K tomu, aby byl
P. Ignác blahořečen, potřebujeme prokazatelný zázrak,
např. z pohledu lékaře nevysvětlitelné uzdravení právě
na přímluvu Staříčka. Skupinka, která se začala scházet
v podstatě pravidelně, se modlí za úmysl uzdravení Michalky Láníkové z Holešova, které byla roku 2009 diagnostikována metachromatická leukodystrofie (genetická nemoc).
Kdo chce, může mít i vlastní úmysl. Cesta k blahořečení je nelehká a zázrak pak
bude zkoumán ze všech směrů a pohledů, ale neztrácejme naději! Pokud nebudete
mít zrovna 17. den v měsíci čas do Fryštáku přijít, spojte se s námi na dálku. I myšlenka má sílu.		
Pavla Jungmannová
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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

Obnovení dětské mše svaté v neděli

Jsme rádi, že opět můžeme obnovit mše svaté, které budou zaměřeny více na děti,
a to v tradičním nedělním čase v 8.30 hod.

Změny přenosů bohoslužeb z kostela

S ohledem na to, že ve všední dny je možné se účastnit bohoslužby v našem kostele
bez větších omezení, jsme ukončili večerní přenosy. Od neděle 16. května se budou
přenášet nedělní mše svaté v 10.00 hod.

Májové pobožnosti v naší farnosti
Nabídka májových pobožností ve všední dny:
Kostel sv. Filipa a Jakuba – po každé ranní mši svaté a před každou večerní mší
svatou od 18.00 hod.
Jaroslavice, kaple sv. Anny – Po, St, Pá v 17.45 hod. V pondělí bude májová pobožnost zaměřená více na děti.
Příluky, kaple sv. Martina – St v 17.45 hod.

Nedělní májová putování

Zveme vás na společná májová pěší putování, která budou vždy zakončena pobožností k Panně Marii. Pokud vám zdravotní stav nedovoluje putovat s námi pěšky,
můžete se na májovou pobožnost nechat přivézt. Bližší informace budou v ohláškách a na webu farnosti.
16. května 16.00 hod. – májová pobožnost u kaple Panny Marie ustavičné pomoci,
		 Zlín-Příluky, sraz ve 14.00 hod. u Domova seniorů na Burešově
23. května 16.00 hod. – májová pobožnost v kostele Panny Marie Sněžné
		 na Provodově, sraz ve 13.30 hod. na autobusové zastávce Pindula
		 (Kudlov, myslivna); odjezd autobusu zpět do Zlína ze zastávky
		 Provodov-Maleniska v 17.11 hod. a poslední v 17.57 hod.
30. května 16.00 hod. – májová pobožnost u kaple Panny Marie u Svaté vody
		 v Malenovicích, sraz ve 13.30 hod. na zastávce MHD Maják, točna

Nové číslo účtu farnosti
Prosíme všechny dárce, aby své finanční dary od května posílali na nový účet farnosti, který je veden u Komerční banky. V minulém zpravodaji bylo mylně uvedené
číslo účtu, které neslouží pro dary. Omlouváme se za mylnou informaci.
Nové číslo účtu: 123-3857120267/0100
Prosíme dárce, aby do zpráv uváděli jméno a příjmení a jako účel: dar na hlavní
činnost.
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Vigilie k Duchu Svatému

V sobotu 22. května se v kostele uskuteční Vigilie k Duchu Svatému, která začne
v 20.30 hod.

Noc kostelů – příležitost k osobní evangelizaci

V pátek 28. května se v naší farnosti opět uskuteční Noc kostelů. Přestože program
ještě nemůže být v takovém rozsahu, na jaký jsme z minulých ročníků zvyklí, atmosféra večerního kostela může oslovit a přitáhnout také hledající přátele. Zkuste
nabídnout někomu z vašeho blízkého okolí letáček s programem a doprovoďte je
osobně. Možná je někdo hodně osamělý a potřebuje právě vaše oslovení. Poproste
v modlitbě o inspiraci Ducha Svatého, jistě bude dobrým rádcem. Více o programu
se dočtete jinde ve zpravodaji.

První svaté přijímání

V neděli 23. května na slavnost Seslání Ducha Svatého přistoupí k prvnímu svatému
přijímání při mši svaté v 10.00 hod. 26 dětí. Prosíme, myslete v modlitbách na děti
i jejich rodiny.

Přihlášky k biřmování

V novém školním roce začne v naší farnosti příprava na biřmování. Úvodní setkání
však proběhne už v červnu. Zájemci starší 16 let se mohou přihlašovat. Přihlášky
jsou k dispozici na webu, v sakristii a ve farní kanceláři.

Katechumeni – příprava na křest dospělých

V současnosti vzniká nová skupina dospělých. Zájemci o křest se mohou hlásit
u kteréhokoli kněze.

Víkendové setkání pastorační rady

Ve dnech 28. a 29.5. se uskuteční setkání pastorační rady, kde se budeme hlouběji
zabývat pastoračním plánováním naší farnosti na příští školní rok. Setkání se uskuteční ve Farním domě na Kudlově. Myslete na nás prosím v modlitbě.

Oprava varhan u sv. Filipa a Jakuba

Mnoho lidí zajímá, čeho se týká oprava varhan. Hlavní problém opravy spočívá
v takzvaném vzduchovém hospodářství varhan.
Elektromotor v místnosti za varhanami žene vzduch dřevěným potrubím do soustavy měchů varhan. Motor je na hranici své životnosti a měch nebyl nikdy kompletně
přetěsněn. Měchy zásobují vzduchem hrací stůl. Vzduch po stisknutí klávesy míří do
dřevěné vzdušnice, do které je vložena píšťala. Vzdušnice jsou původní a slouží již
90 let. Netěsností je tolik, že je nutné to udělat jednou a pořádně. Hrací stůl bude
demontován a převezen do dílny varhanáře, všechny píšťaly projdou kompletním
čištěním a revizí. Část píšťal v rejstřících chybí, proto budou doplněny novými kusy
nebo opraveny původní. Přední pohledové píšťaly budou nově nastříkány. Práce
budou trvat asi jeden rok. Náklady na generální opravu varhan se budou pohybovat
mezi 700 000 až 850 000 Kč v závislosti na rozsahu opravy a změn navržených píšťal. S demontáží varhan začneme v červenci 2021.
Pavel Šintál
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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

Svatodušní bdění mladých

Mladí se setkávali na nedělní mši svaté v 9.00 hod. a po ní četli Skutky apoštolů. Celé
velikonoční období završíme v sobotu 22. května na svatodušním bdění mladých.
Jedná se o večer společenství, putování, modlitby a nového poznávání Božího slova. Slavnostní liturgie skončí asi ve 22.00 hod. Příprava začíná v 15.00 hod. Prosíme
mladé lidi, kteří mají zájem, aby se přihlásili na webových stránkách farnosti nebo
SKM Zlín do neděle 16. května Přihlášeným pošleme další potřebné informace.

Příprava na První svaté přijímání

Příprava na První svaté přijímání pokračuje v kostele při bohoslužbách slova ve středu a ve čtvrtek v 15:15 a v 16:00 hod. Děti při nich postupně probíraly jednotlivá
přikázání Desatera, nyní se začínají připravovat na první svatou zpověď. Pokud se
přípravy podaří, budou mít děti svou první svátost smíření na konci června.

Bohoslužby pro děti

Bohoslužby slova pro menší děti bývají každou středu v 17.00 hod.
Mše svaté pro děti bývají každou středu v 17.45 hod. Jsou určeny především dětem,
které měly v minulých dvou letech první svaté přijímání. A také skupině dětí, která
se nyní na svaté přijímání chystá.

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti se konají v neděli a ve středu v 17.30 hod u kapličky na Zlínských
Pasekách.
Májové v našem kostele jsou ve formě modlitby růžence a modlitby ke sv. Josefovi
před večerní mší svatou (od 18.00 hod.) v úterý, ve čtvrtek a v pátek.

Posvěcení našeho kostela

V sobotu 8. května jsme přinesli do kostela další ručně opsanou knihu Bible – tentokrát to je Matoušovo evangelium. Poděkovali jsme tak za dar Božího slova. Stalo
se to při slavnostní mši svaté v den, kdy si připomínáme výročí posvěcení našeho
kostela. Kostel byl posvěcen v roce 2003 a slaví tedy 18 let. Děkujeme manželům
Ludmile a Jindřichovi Louckým!

Zveme na oslavu Panny Marie Pomocnice křesťanů

V pondělí 24. května si připomínáme Pannu Marii, které je zasvěcen náš kostel.
Zveme na slavnostní mši svatou v 18.30 hod. Pannu Marii Pomocnici křesťanů nebudeme slavit v neděli 23. května, protože je slavnost Seslání Ducha Svatého.

Příprava na křest dospělých

Katechumenát – příprava na křest dospělých. V současnosti se začíná scházet nová
skupina dospělých. Zájemci o křest se mohou hlásit na tel.: 732 979 065.
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Sobotní adorace

Adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní v sobotu odpoledne se opět
konají. Začátek je ve 14.00 nebo v 15.00 hod. a trvají do večerní mše svaté.

Mše svaté a podávání svatého přijímání:

Nedělní mše svaté jsou v 8.00, 9.00, 10.00, 11.30 a po dobu velikonoční i v 18.30 hod.
Podávání svatého přijímání v neděli je od 11.00 do 11.25 hod. v kostele.
P. Dan Žůrek, SDB

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

V pátek 28. května zveme na Noc kostelů

Máme velkou radost, že i letos budeme moci po dlouhé covidové době otevřít
náš kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně v nočních hodinách veřejnosti a pozvat vás
dál k zamyšlení, poslechu hudby a k tiché modlitbě. Poslední květnový pátek se
uskuteční již tradiční akce Noc kostelů. Můžete přijít do našich chrámů se svými
přáteli, příbuznými nebo sousedy. Třeba právě prožívají nějaké těžkosti, bolest a cítí
se opuštěni. Neváhejte je pozvat.
Program v kostele sv. Filipa a Jakuba začne večerní mší svatou v 18.30 hod. Kostel bude nasvícen a otevřen pro každého, kdo bude chtít vstoupit. Během večera
zazní zpěvy žalmů, úryvky z Písma Svatého, budete mít příležitost k zamyšlení nad
některými životními otázkami a také k modlitbě. Těšíme se, že se budeme moci
opět po delším čase potkat.
Michaela Straková

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Manželská setkání

Milí manželé, přijměte pozvání k účasti na letních manželských setkáních, která
se letos uskuteční v těchto termínech:
•Kroměříž, Olomouc, Albeřice – 3. až 10. července
•Velehrad – 10. až 17. července
•Blatná – 17. až 24. července
•Monínec a Praha Hradčany – 14. až 21. srpna
Pro starší manžele i pro vdovy a vdovce jsou připravena Manželská setkání 50+,
která se uskuteční ve Vranově u Brna 31. července až 7. srpna.
Seznam všech kurzů i s kontaktními osobami najdete na stránkách setkání
www.manzelskasetkani.cz/kurzy.php
Josef a Vladimíra Němečkovi
8
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CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz

Obnovení pravidelných aktivit
Na základě rozvolňování vládních opatření se postupně začínáme vracet k našim pravidelným aktivitám. Prozatím budou probíhat cvičení a programy ve venkovním prostoru, ale jakmile to bude možné, otevřeme i vnitřní prostory centra.

Cesta pro manžele a rodiny
V květnu prožíváme Týden rodiny. Při této příležitosti jsme
pro vás připravili venkovní cestu pro manžele. Bude umístěna
od 15. do 30. května v blízkosti kapličky Panny Marie nad Příluky. Můžete si zde udělat hezkou procházku buď jen jako manželé, nebo i s dětmi. Po cestě vás budou čekat zamyšlení nad
pěti jazyky lásky. Cílem je povzbudit vás jako manžele, abyste
si na sebe udělali čas a mohli si promluvit o tom, jak si můžete
navzájem projevovat lásku různými způsoby.

Den pro rodinu
Vzhledem k uvolňujícím se vládním opatřením připravujeme na neděli 23. května od 14.30 hod. odpoledne pro rodiny s dětmi s nabídkou několika venkovních
aktivit. Na parkovišti při našem centru a v blízkosti kostela Panny Marie na Jižních
Svazích si budete moct projít různá stanoviště, zkusit cirkusovou dílnu, zacvičit si,
projet se v elektrovozítkách nebo se vyfotit jako rodina. Budeme se těšit na setkání
s Vámi. V případě trvalého deště se akce neuskuteční.
Michaela Straková

HUMOR
Přijde chlapík do baru a objednává si třikrát velkou vodku a jedno deci sody.
Barman ho obslouží, chlapík nejdřív vypije sodu. Pak ty tři půldecáky vodky všechny
naleje do té decové sklenice od sody.
Barman s údivem povídá: „Jeeej, vy jste kouzelník?“
Zákazník vytahuje průkaz: „Ne, Česká obchodní inspekce...“
Učitelka zeměpisu se ptá ve škole Pepíka:
„Co ti připomíná Itálie svým tvarem?“
„Gumovou holínku.“
„Proč zrovna gumovou?“
„Protože je všude kolem voda.“
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Pečující rovněž potřebují péči

V úterý 15. června od 16.00 do 17.30 hod. se v našem centru na Zálešné I/3222
uskuteční další z cyklu setkávání Pečující rovněž potřebují péči. Pečujete o své blízké
a jste již unaveni? Staráte se o člověka s postižením a nemáte s kým sdílet svá trápení, ale i radosti a chvilky štěstí? Pečujete o nemohoucí rodiče a chcete se podělit
o pocity, které prožíváte? Řešíte předluženost opečovávané osoby, či svoji vlastní?
Ztrácíte se v legislativě, obtěžuje vás běhání na úřady? Právě vám je určeno naše pozvání. Pokud nemáte možnost přenechat péči ani na chvíli rodině, blízkým a přátelům, nabízíme vám podporu, pomoc a povzbuzení individuálně, dle vašich časových
možností v našich ambulancích, u vás doma nebo tam, kde se cítíte dobře.
Mgr. Jana Strouhalová
e-mail: jana.strouhalova@zlin.charita.cz, tel.: 739 245 973, odborné poradenství

Podpora a pomoc samoživitelům i rodinám

Malá duše ve mně byla, když jsem oslovila toto místo. Většinou jsem znala „ne“.
A teď? Světýlko a naděje. První den s kufry jsem se třásla nervozitou. Co bude dál? Poslední dobou už nebrečím, vycvičila jsem se. Ale teď slzy nemohu zadržet. Ten den, kdy
jsem, spolu se synem, otevřela dveře „naší“ bytové jednotky v azylovém domě, jsem
pocítila nepopsatelnou úlevu, bezpečí, teplo a naději.
Tolik slova maminky, která našla útočiště v azylovém domě, který pomáhá samoživitelům i rodinám s dětmi v akutní i dlouhodobě nepříznivé sociální situaci
zajištěním ubytování na standardní dobu jeden měsíc, s možností prodloužení obvykle na měsíců šest včetně velké škály souvisejících služeb. Máte „mělkou půdu
pod nohama“ a nemáte se, spolu se svými dětmi, o koho opřít? Stali jste se terčem
domácího násilí? Nebo se cítíte jako matka očekávaného dítěte ohrožena? Přechodné ubytování a oporu, jak obstát v běžném životě, získáte v Charitním domově pro
matky s dětmi v tísni Zlín. Více na tel.: 734 435 379 a na našich stránkách.
Službu finančně podporuje statutární město Zlín, Zlínský kraj, město Otrokovice
a dárci. Děkujeme. 		
Pavla Romaňáková

Sv. Josef Dělník, patron Charity Zlín, má mnoho rovin

Za normálních okolností by vrcholily přípravy na upomínku zřízení Charity Zlín
olomouckým arcibiskupem, které se odehrálo v červnu 1991. Ve městě už by jistě
byl biskup Josef Nuzík, aby v podvečer sloužil mši svatou, zpěváci ADD Gospel by
měli určitě naladěny na sto procent hlasivky, pracovníci a příznivci by dožehlovali
slavnostní oděv. A proč právě v této době? Protože první květnový den je připomínána nezávazná památka sv. Josefa Dělníka, jehož zlínská Charita před léty přijala
za svého patrona.
10
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A proč je patronem Charity Zlín právě sv. Josef Dělník? To osvětluje ve svém
dopise, adresovaném všem pracovníkům organizace, její ředitel Vlastimil Vajďák:
Dnes večer měly proběhnout oslavy 30. výročí vzniku Charity Zlín. Po koncertu
měla být mše svatá, kterou měl celebrovat biskup Josef Nuzík, a po ní pohoštění pro
zaměstnance a podporovatele naší charity. Bohužel jsme museli vše odložit. Navrhl
jsem, aby oslava proběhla za rok, kdy budeme mluvit o 30. + 1. výročí. Tak jako nikdo
z nás nevěděl před rokem, co bude nyní, tak nevíme, co bude za rok, ale snad se svět
vrátí k normálu.
Osoba svatého Josefa má mnoho rovin, ale dovolím se zastavit u roviny dělníka.
Jaký musel být dělník? Člověk, který když to bylo potřeba, vzal rodinu a odstěhoval se
do Egypta. Co ho tam čekalo? Šel se zaregistrovat na úřad práce, vyřídil si příspěvek
na bydlení a pro jídlo si zašel do potravinové banky? Ne, musel velmi tvrdě pracovat
a jeho práce musela být velmi kvalitní, jinak by rodinu neuživil. Když mohl, vrátil se
s rodinou zpět. To ale znamená, že rozhodně neměl obavu z další obživy pro svoji rodinu. Pokud mluvíme o tom, že naše charita je tady 30 let, je to především zase jenom
výsledek poctivé práce současných i předešlých zaměstnanců Charity Zlín. Před nedávnem, při jedné mši svaté, mě při promluvě velmi zaujala jedna věc, kterou jsem si
do té doby neuvědomil. V Bibli není od sv. Josefa zaznamenáno jediné slovo. Když si
uvědomíte, kolik současné celebrity, na které si za chvíli nikdo nevzpomene, naplácají
nesmyslů, a srovnáte to s tím, jakou stopu zanechal člověk, od kterého neznáme jediné slovo, asi má to oslovení „dělník“ a práce poněkud jinou hodnotu.
Tu samou hodnotu má i vaše práce a já vám za ni děkuji nejenom jménem svým, ale
i jménem uživatelů našich služeb. 		
Vlastimil Vajďák
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Ohlédnutí za duchovní obnovou P. Vojtěcha Kodeta

V měsíci dubnu proběhla on-line duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem
na téma Aleluja – nový život v Kristu. Děkuji členům týmu nadačního fondu Credo
a kněžím z farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za organizaci. Nejvíce mne oslovilo svědectví paní Veroniky Janouškové, které zaznělo z kostela sv. Filipa a Jakuba
v odpoledním bloku (před 3. promluvou P. Vojtěcha). Mluvila zde o uzdravení svého
manžela Vlastimila, který ležel několik týdnů ve zlínské nemocnici ve vážném stavu
s onemocněním covid-19. Nejedna slza ukápla dojetím při poslechu neuvěřitelně
krásného a hlubokého svědectví. Je to příběh o síle manželského svazku a o Bohu,
který člověka ve své velké Lásce objímá, když mu v naprostém zoufalství zcela odevzdá svou velkou bolest. Velmi Bohu děkuji za uzdravení pana Janouška a ctihodnému P. Ignáci Stuchlému za jeho přímluvu. Také děkuji paní Veronice Janouškové za
odvahu vydat svědectví.
Záznam duchovní obnovy je možné zhlédnout na webu www.farnostzlin.cz.
Vřele doporučuji k poslechu celou duchovní obnovu.
Pavla Genzerová

Svědectví o uzdravení z nemoci

Už léta odebírám kroměřížský zpravodaj Brána, kde si každý měsíc pročítám
různé příběhy lidí o tom, jak Bůh vstoupil do jejich životů. Čtu je moc ráda, jelikož
sama jsem byla před lety oslovena jedním svědectvím ženy, které naprosto změnilo
můj život. Protože jsem díky němu zakusila blízký dotek Boha a zjistila, že je Bohem živým, který se velmi zajímá o život každého člověka. Před nedávnem jsem si
přečetla jedno krásné svědectví, které mě hodně zaujalo. Možná proto, že se týká
doby „covidové“, která je asi pro většinu z nás stále hodně náročná a dosti blízká.
Nechám mluvit samotnou autorku příběhu, paní Tamaru Suchánkovou, která mi
k tomu laskavě poskytla souhlas:
Tyto Velikonoce jsou pro mě opravdu vzkříšením a vnitřní radostí ze života.
Tři týdny jsem totiž prožila opravdu vydatně. V horečkách, bolestech hlavy a celého
těla a skončila jsem „na kapačkách“. Ano, tušíte správně, „dostal mě“ ze dne na den
covid-19. Léta jsem nepotřebovala návštěvu lékaře a často mě není možné zpomalit, natož tak zastavit. Kdo mě zná, ví, o čem mluvím. Ale copak bych to všechno jinak stihla?
Teď jsem neměla na výběr. Opravdu jsem něco takového ještě nezažila… Věřte
mi, že prožít si právě tyto dny v praxi s Ježíšem, bylo nejen velmi silné, ale i hluboce
poučné.
Strašák s názvem covid-19 s námi žije už přes rok a tak nějak jsme ho nedobrovolně
přijali do svých životů. Plížil se kolem nás nejdříve ve sdělovacích prostředcích, nabýval na síle spoustou dezinformací a bludů, které se mezi lidmi šířily takovou rychlostí,
že už jsme sami nevěděli, co je pravda, a vlastně to nevíme doteď. Stále se nás ale
nedotýkal, jen „těch kolem“. Řešili jsme roušky, rozestupy, zákazy … omezení naší
svobody. U spousty lidí byl průběh lehký, někdo si ani nevšiml, že onemocněl. Někdo
to zlehčoval, někdo měl strach. Sem tam přišla informace o tom, že někdo zemřel, ale
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„už byl starší“. Jenže pak se to začalo přibližovat a věk obětí snižovat. Až se jednoho
dne objevilo na Staroměstském náměstí namalovaných 25 tisíc křížů. Dnes by jich bylo
ještě o 4 tisíce víc. Je zvláštní, jak potřebujeme všechno uvidět, abychom „uvěřili“.
V každém z nás je kus Tomáše… Teprve potom se všechno ztišilo. Lidé přicházeli a rozsvěceli svíčky. Srdce se nám všem svíralo při pohledu na plačící pozůstalé a nápisy na
dlažbě. Dnes by jich bylo ještě víc. Už to bereme vážně. Dnes už snad každý z nás zná
někoho, kdo následkem tohoto onemocnění zemřel. I já jsem to brala dříve docela
s nadhledem a říkala jsem si, že jsem zdravá, s ničím se neléčím, tak kdyby náhodou,
určitě bych to zvládla. Dnes se modlím za všechny, kdo ten boj prohráli, a za všechny
jejich blízké. Dnes už vím…
V podstatě jsem měla hodně času k rozjímání. Dlouhé noci, kdy jsem nemohla spát,
dny, kdy jsem nemohla nic, ani sedět, protože tělo neposlouchalo, nemohla jsem číst.
Jen jsem ležela, dívala se do stropu a toužila usnout, aby už byl další den. Když jsem
se probrala na dlažbě v koupelně, pamatovala jsem si jen, jak jsem se snažila zachytit umyvadla, ale už jsem padala někam do prázdna. Uvědomuji si, jak jsem vystřelila střelnou modlitbu, než jsem omdlela: „Pane, pomoz mi, prosím!“ Přicházela mi
spousta myšlenek. Zvláštní byl stav, kdy jsem si uvědomovala, jak tělo nereaguje ani
na léky a je mi hůř než den předtím. Jak moc toužím, aby mi bylo líp, a přitom už se
nedokážu ani sama napít, o jídle ani nemluvím. Jednou v noci jsem se najednou vzbudila a pocítila zvláštní stav. Těžko se mi dýchalo a uvědomila jsem si, že už opravdu nemůžu, že nemám sílu, a poprvé jsem připustila možnost, že to možná nezvládnu. Byla
jsem vyčerpaná. Cítila jsem, co je to „odevzdání se do rukou Božích“. Tuto myšlenku
slyšíme a používáme v různých souvislostech a životních situacích, často spojenou
s nějakým rozhodnutím nebo trápením, kdy se spoléháme na Boží vedení a pomoc.
Ale uvědomění si, že opravdu nemáte nic pod kontrolou, ani sebe sama, že nemůžete
nic, i když strašně moc chcete… netoužíte po ničem… jen BÝT. Zvláštní stav beztíže,
který trval snad pár minut, nevím… Najednou se mi vybavila má nejmladší dcera, která večer seděla na mé posteli, plakala a už sama taky nemocná prosila: „Mami, slib mi,
že neumřeš.“ To bylo Boží volání do života… volání z Lásky. Uvědomíte si, že vlastně
nemůžete nic slíbit. A tak jsem prosila Boha ne kvůli sobě, ale kvůli ní, kvůli mým už
dospělým dětem, které za mnou nemohly přijít a byly vyděšené z toho, co se najednou
dělo. Srdci pokornému a zkroušenému Bůh nikdy nic neodmítne. Jako bych ve chvíli,
kdy jsem bojovala o holý život, uviděla tak nějak všechno jinak. Důležité a méně důležité věci. Kterých si myslíte, že bylo víc?
A tak mi druhý den podal Ježíš ruku, jako tonoucímu Petrovi, a poslal mi pomoc.
Všechno se začalo obracet k lepšímu. Léčba zabrala a já se odrazila ode dna a začala
stoupat vzhůru.
Děkuji za modlitby a zprávy, které jste mi, přátelé, posílali a povzbuzovali mě. Děkuji mojí Aničce za péči, za noci, kdy nespala a jako kdysi já, když byla maličká, kontrolovala, jestli dýchám, za to jak fungovala jako spojka mezi mnou a světem „tam venku“,
za její láskyplnou prosbu, která se proměnila „v to velikonoční ráno“ a vrátila mě zpět.
Děkuji Bohu za tento velikonoční dar, za vzkříšení a další život, který si hodlám
užít.
podle svědectví Tamary Suchánkové připravila Pavla Genzerová
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První májová minipouť

Když přišel květen, naše máma se zbožně zamyslela a stanovila lákavý program
na všechny nadcházející týdny: Každou neděli půjdeme na výlet k nějaké mariánské
kapličce a u ní si uděláme rodinnou
májovou. Jaké bylo naše překvapení, když stejný plán pro celou
farnost zazněl v ohláškách a byl
zveřejněn v Životě farností! Bylo
rozhodnuto.
První májové putování se konalo 9. května a mělo za cíl kapli Panny Marie na Zlínských Pasekách.
Krásné slunečné počasí v neděli odpoledne k výletu přímo lákalo, a tak
se na startovní čáře poblíž bývalé restaurace Koliba na Kocandě, která vyhořela
téměř přesně před deseti lety, sešlo zhruba patnáct poutníků.
Vyrazili jsme na sever po cestě zvané „panelka“, která je dnes už ale vyasfaltovaná, takže to dvěma nejmladším poutníkům na bicyklech pěkně jelo. Pod vedením otce Kamila jsme se pomodlili růženec, který nám vystačil tak akorát k prvnímu
rozcestníku, kde jsme z modré turistické značky
odbočili doleva na žlutou. Cesta příjemně ubíhala. Někteří se kochali nádherou jarní přírody, jiní
v menších či větších skupinkách družně hovořili na
vážná i nevážná témata.
Po chvíli jsme ze značené cesty zase odbočili
a zamířili na jih, kde nás před cílem naší pouti čekala ještě zastávka na vyhlídce Uriášův kámen. Jedná
se o malou skalku na odlesněném hřbetu Mladcovských kopců, ze které je opravdu jedinečný výhled.
Samotný název tohoto místa je trochu záhadný.
Podle některých znalců místních poměrů nemá
žádnou historickou oporu a existuje jen proto, že
mapový portál Mapy.cz umožňuje uživatelům vkládat vedle vlastních fotografií i místopisné názvy. Tak či tak, místo určitě stojí za
návštěvu a byla by škoda je vynechat.
V této chvíli našeho putování jsme zjistili, že zaostáváme za časovým plánem
a že místní, kteří nám měli v 16.00 hod. otevřít kapličku, nás budou vyhlížet marně. Přidali jsme proto do kroku a se zpožděním pouhých 20 minut jsme dorazili do
cíle. Místní byli trpěliví, kaplička byla otevřená. Radostně jsme zazpívali mariánskou
píseň, pomodlili jsme se litanie a s požehnáním jsme se rozešli a rozjeli do svých
domovů.
Malá nedělní pouť se velmi vydařila, příští týden jdeme zase!
Jurákovi
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