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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Letní čas nám přináší možnost odpočinout si na těle i duchu. I když jsme stále opatrní, možná i vystrašení (jednoduše následky doby covidu), přece jen je odpočinek důležitý.
Pán Ježíš také volá své apoštoly k tichu, pokoji a odpočinku.
Vzpomeňme si na evangelium, jak Ježíš zve na horu Tábor své
blízké apoštoly, aby si v tichu a pokoji odpočinuli a také zažili
zázrak proměnění. (srov. Mt 17,1)
V tomto „duchovním výstupu“ a odpoutání se od světských záležitostí a různých stresů jsme povoláni znovu objevovat upokojující a regenerující ticho. Ticho a pokoj, ve kterém k nám promlouvá Bůh, ve kterém nám
zjevuje pravdu o životě a léčí bolestné vzpomínky. Využijme proto možnosti, jak si
odpočinout osobně i jako rodina, či společenství farníků. Naskýtá se nám také příležitost k duchovní pouti, při níž tak velmi rozumně „sytíme“ duši i tělo.
Víra nebo křesťanství obecně hledá tuto vyváženost. Při odpočinku na dovolených nebo na poutních místech zažíváme kousek Nebe. Velmi potřebujeme o nebi
mluvit a co víc, zažít ho, procítit ho. Jenom tak můžeme být radostnými křesťany,
těmi, kdo „ve víře uvěřili“, že Bůh se o nás stará a máme mu všechno svěřovat.
Toto Nebe chtěl dát zažít i sv. Filip Neri dětem a mládeži na ulicích Říma.
Často jim zdůrazňoval, že do nebe vede cesta přes naši dobrotu. Proto je prosil:
„Buďte dobří, jak můžete.“ A sílu dobrého života máme především tehdy, jsme-li
dobře odpočatí, a ne mrzutí. Nezapomeňme, Bůh nás zve k odpočinku a radosti
Nebe. Prosme o požehnaný čas našich dovolených. Pokud nás něco ještě tíží, tak
se mu v důvěře svěřme. On přece není skoupý na zázraky. Lidé Ducha zažijí zázraky
nejen např. v Lurdech, ale všude, kde se v důvěře obrátí k Bohu.
Přeji všem během dovolených odpočinek duše i těla. Ať kromě letního sluníčka
prohřívá naše srdce radost a naděje.		
P. Miroslav Obšivan, CM

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 25. července 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 19. července 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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Třináctá neděle v mezidobí
(Mdr 1,13–15;2,23–24; 2 Kor 8,7.9.13–15; Mk 5,21–43)
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek
Svátek Výročí posvěcení katedrály
První pátek v měsíci
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Čtrnáctá neděle v mezidobí
(Ez 2,2–5; 2 Kor 12,7–10; Mk 6,1–6)
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy,
hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu
a olomoucké arcidiecéze – doporučený svátek
Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě
Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
Nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů,
mučedníků
Sobotní památka Panny Marie
Patnáctá neděle v mezidobí
(Am 7,12–15; Ef 1,3–14; Mk 6,7–13)
Nezávazná památka sv. Jindřicha
Nezávazná památka bl. Hroznaty, mučedníka
Nezávazná památka sv. Kamila de Lellis, kněze
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Nezávazná památka Panny Marie Karmelské
Nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
Sobotní památka Panny Marie
Šestnáctá neděle v mezidobí
(Jer 23,1–6; Ef 2,13–18; Mk 6,30–34)
Nezávazná památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Svátek sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Nezávazná památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Sobotní památka Panny Marie
Sedmnáctá neděle v mezidobí
(2 Král 4,42–44; Ef 4,1–6; Jan 6,1–15)
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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

Poděkování katechetům
Děkuji touto cestou všem katechetům v naší farnosti, kteří se trpělivě věnují dětem
různých věkových skupin, od předškoláků a školáků až po středoškoláky ve společenství 4Young. Díky za vaše úsilí a čas, který dětem a mladým dáváte.

Zapisování intencí
Stále jsou volné intence na 3.čtvrtletí tohoto roku. Zapsat je můžete prostřednictvím formuláře na webu nebo ve farní kanceláři v úředních dnech. V případě naléhavého úmyslu kontaktujte farní kancelář nebo kteréhokoliv kněze, úmysl můžeme
odsloužit v dřívějším termínu soukromě.

Personální změny ve farnosti
Od 1. července přijde do naší farnosti nový kaplan – P. Jiří Luňák.
Dosud působil ve farnosti v Šumperku. Náš nynější kaplan P. Ondřej
Talaš odchází od září tohoto roku studovat do Říma.

Farní kancelář o prázdninách

P. Jiří Luňák

Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou v pondělí a ve středu 8.00–10.00 hod. a 14.00–
16.00 hod.

Klub Pod kánoí v provozu
Zveme všechny farníky na posezení po nedělních bohoslužbách do farní kavárny
v klubu Pod kánoí. Zároveň prosíme o obnovení barmanské služby. Správci klubu
rádi zaučí nové zájemce.

Katechumeni – příprava na křest dospělých
Stále se mohou hlásit zájemci o přípravu na křest dospělých. Hlaste se ve farní kanceláři nebo u kteréhokoli kněze.

Pozvánka na pouť na Velehradě
Rád bych povzbudil farníky všech generací k účasti na letošní pouti na Velehradě
4. – 5. července, která se po loňské odmlce může konat v téměř obvyklé podobě.
V neděli 4. července začne program kolem 15. hod. (fotbalové dovednosti, výstavy,
přepisování Bible, pódium u školy s programem pro mládež). V 18.30 hod. bude
v bazilice Modlitba za vlast. Benefiční koncert začne tradičně na nádvoří ve 20.00
hod. Kapacita bude pravděpodobně omezena do 5 000 osob, tedy kdo bude chtít
přijít, ať se nezpozdí. Mezi vystupujícími budou Hradišťan, Václav Hudeček, David
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Deyl, Jiří Pospíchal, Antikvartet Dušana Vančury a další. Od 21.15 do 22.30 hod. se
uskuteční večer chval slovenského projektu GODZONE, na který zvláště zvu naši
farní mládež. Program je však vhodný pro všechny věkové skupiny. Proběhne u základní školy.
V pondělí 5. 7. na státní svátek sv. Cyrila a Metoděje proběhnou bohoslužby podle tradičního uspořádání. Z vládních nařízení vyplývá, že kapacita pro náboženská
setkání není omezena. V 17.00 hod. bude u vchodu do poutního areálu zakončení
poutě s cimbálovou muzikou Velehrad.
Detaily programu naleznete na plakátech, stránkách obce nebo na stránkách
www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule.

Pouť ke sv. Anně v Jaroslavicích
V neděli 25. července se uskuteční v Jaroslavicích v 10.00 hod. tradiční poutní mše
svatá ke sv. Anně.

Setkání zástupců skupin farníků
Ve čtvrtek 17. června proběhlo ve velkém sále polyfunkčního domu Regina setkání
pastorační rady rozšířené o zástupce farních skupin, kteří by se měli nadále společně setkávat a hledat aktuální potřeby dané skupiny, slaďovat je s tím, co farnost
nabízí, případně tam, kde farní pastorace zatím nedokázala přicházet s novými podněty. Cílem těchto setkání není vytvářet spoustu nových akcí ve farnosti, ale spíše
si všimnout i těch, na které jsme doposud moc nemysleli, a vytvářet pastorační plán
farnosti tak, aby se na někoho nezapomnělo a významnější akce se vzájemně nepřekrývaly, ale spíše doplňovaly. Děkuji všem zástupcům, že tento úkol přijali a jsou
ochotní se tímto způsobem podílet na pastoračním plánování farnosti. Další společné setkání se uskuteční 9. září opět v Regině.

Setkání biřmovanců
Předminulý pátek se na faře uskutečnilo setkání biřmovanců. Skupinu tvoří lidé různých věkových skupin. Rámcově jsme se seznámili s průběhem přípravy a domluvili
setkání na polovinu září. Kdo by měl o přípravu ještě zájem, ať se hlásí přes farní
kancelář nebo u kteréhokoli faráře.		
P. Kamil Obr

HUMOR
Chlubivý chlapík se ptá svého souseda:
„Kde letos budete trávit dovolenou, pane Nováku? Nepojedete do Itálie?“
Ten nakvašeně odvětí:
„Děkuji za optání, do Itálie jsme nejeli vloni. Letos nepojedeme do Řecka.“
6
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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

Přípravy na první svaté přijímání

První svátost smíření dětí, které se připravují na svaté přijímání, byla v naší farnosti
v sobotu 26. června. První svaté přijímání by děti měly mít v neděli 24. října. Děkujeme Hance Poislové za obětavou přípravu všech čtyř skupin dětí od začátku postní
doby až do konce června. Pamatujme na děti v modlitbě.

Poděkování za službu

Děkujeme Pavle Pilušové za vedení bohoslužeb slova pro děti ve středu v 17.00 hod.
Děkujeme Marcelce Sousedíkové za dlouholeté vedení dětské schóly a také Hance
Poislové a Aničce Kučerové za nynější nové nacvičování s dalšími malými zpěváky.

Výuka náboženství

Přihlášky do náboženství na školní rok 2021/2022 jsou k dispozici na stolku pod
kůrem, v sakristii a ve farní kanceláři.

Triduum matek

Dnes (27. června) končí modlitební triduum Modliteb matek v kostele na Jižních
Svazích modlitbou v 16.00 hod. Dnešní úmysl – Radujeme se, chválíme Pána a děkujeme za dobrodiní, která nám stále prokazuje. Nemodlíme za tedy jen za své děti, ale
na dané úmysly a se všemi matkami a rodiči celého světa. Každý se může připojit!

Oznámení sňatku

V sobotu 10. července 2021 chtějí v Luhačovicích uzavřít křesťanské manželství
Adam Hanáček (Zlín – Jižní Svahy) a Iveta Chromková (Uherský Brod – Újezdec).

Bude o prázdninách

Farní kancelář bude o prázdninách otevřena v úterý a v pátek od 16.00 do 18.00 hod.
Mše svaté o prázdninách (od 1. července):
Neděle: 7.30, 8.30, 10.00, 11.30 a 20.30 hod.
Všední dny: 7.30 hod. a 18.30 hod.
Úterý: 18.30 hod.
Středa: 7.30 hod.
Čtvrtek: 7.30 hod.
Pátek: 18.30 hod.
Sobota: 7.30 hod.

Personální změny v komunitě

Na konci prázdnin by měl naši zlínskou komunitu opustit P. Radek Gottwald, SDB,
který jde do komunity Praha-Kobylisy. Klerik Jenda Rozsypálek – Paleček, zamíří na
teologická studia do italského Turína. „Rozlúčka“ s Radkem a Janem bude v neděli
22. srpna.		
P. Dan Žůrek, SDB
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Biskup Nuzík vysvětil tři nové jáhny
Tři nové jáhny má od soboty 19. června 2021 olomoucká arcidiecéze. Svěcení
z rukou biskupa Josefa Nuzíka při mši svaté v katedrále sv. Václava přijal Pavel Fiala
z farnosti Dřevohostice, Lukáš Gelnar z farnosti Velehrad a František Šary z farnosti
Lidečko.
„Kdykoli se vám do mysli budou vkrádat těžké myšlenky, připomeňte si: k této
službě mě vyvolil Bůh, a já s ním chci dál spolupracovat,“ vyzval je biskup Nuzík ve
své homilii. Upozornil je také, že služba jáhna nespočívá jen v úkolech hlásat evangelium při bohoslužbě, asistovat u oltáře, nosit Eucharistii nemocným, předsedat
při uzavírání sňatku nebo vést poslední rozloučení. „Především je třeba být služebníkem, kterého Bůh posílá a vede k lidem. Nechceme-li, aby z nás byli jen pěkně
oblečení obřadníci, musíme tedy my všichni, biskupové, kněží i jáhni, ve své službě
nechat promlouvat Boha a dovolit mu do ní vstupovat,“ dodal.
V závěru mše svaté pak biskup Nuzík oznámil také nová působiště čerstvě
vysvěcených jáhnů: Pavel Fiala bude sloužit v kroměřížské farnosti Panny Marie,
Lukáš Gelnar ve Valašských Kloboukách a František Šary v Bílovicích.
(ado)

Snímky Pavel Langer/Človek a Víra
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Dny lidí dobré vůle proběhnou v „téměř“ tradičním duchu

Ve dnech 4. a 5. července ožívá Velehrad tradičními cyrilometodějskými oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. Loni proběhly ve velmi omezeném
režimu a určitým epidemiologickým opatřením se nevyhnou ani letos. Hlavním tématem 22. ročníku je poděkování všem nejen v první linii, kteří stále bojují proti covidové pandemii. Současně velehradské oslavy
připomenou rok sv. Josefa, 170. výročí narození
Antonína Cyrila Stojana a 100. výročí jeho jmenování olomouckým arcibiskupem. Součástí je
i příprava k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily, patronky rodin a první české světice.
„Samozřejmě záleží na vývoji koronavirové
pandemie a s ní souvisejícími vládními opatřeními, nicméně pokud se situace nezhorší, počítáme, že Večer lidí dobré vůle letos navštíví povolených pět tisíc lidí. Poutní mše
svatá 5. července se může konat dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bez
omezení,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. Benefiční koncert ale
budou moci zhlédnout všichni, a to díky přímému televiznímu přenosu. „Propojí
nás i modlitba,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník Dnů lidí dobré vůle.
Hudební hostitel Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské pódium pozve houslistu Václava Hudečka spolu s hostem, který bude velkým
překvapením, dále zpěváka Davida Deyla, Jiřího Pospíchala a Slovácký komorní orchestr, Filharmonii Bohuslava Martinů, Antikvartet Dušana Vančury a operní pěvkyni Petru Alvárez Šimkovou s manželem a dětmi.
Před koncertem proběhne ve velehradské bazilice Modlitba za vlast, která je
také organizována ve spolupráci s Armádou ČR. Mezi účastníky jsou političtí představitelé, hasiči, zdravotníci, policisté a široká veřejnost. „Letos by se Modlitby za
vlast měl účastnit také arm. generál Emil Boček, který je jedním z posledních žijících
veteránů,“ dodal Kořenek.
Během odpoledne 4. července poběží na Velehradě program pro mladé Mladí fandí Velehradu. Součástí odpoledního programu bude parkourové vystoupení,
prostor pro freestyle na koloběžkách, skateboardu nebo in-line bruslích a večerní GODZONE worship night. Součástí je také představení a inspirace řady aktivit
mladých a pro mladé a lidé se rovněž budou moci zapsat do registru dárců kostní
dřeně.
Dále se v těchto dnech připravuje tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů,
Soutěž ve fotbalových dovednostech, Ruční přepisování Bible a celá řada zajímavých výstav. Největší z nich bude věnována výročí A. C. Stojana. „Pan Igor Bareš
interpretuje život a dílo A. C. Stojana, které vychází na dvou CD jako audiokniha.
Na Velehradě bude tato audiokniha, která se jmenuje „Být všem vším“, představena a poprvé i k zakoupení,“ doplnil Kořenek. Program pro děti se letos konat
nebude.		
(www.velehrad.eu)
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VZPOMÍNÁME

Povzbudivá slova Paulínky Ryškové
„A hlavně všechny pozdravuj, modlím se za vás
všechny, co jsme spolu uklízely. Ale modlím se i za
farnost a za všechny lidi. Tolik bych ráda ještě šla do
našeho kostelíčka. Nestěžuji si, my musíme snášet
jenom malé křižíčky, ale On, náš Miláček, nesl tak
strašně těžký kříž. A ta jeho maminka se na to ještě musela dívat a pomoci mu nesměla. Když si na to
vzpomenu, musím plakat. Tak moc je mi to líto, takový byl mladý chlapec a tolik pro nás trpěl, tak moc
nás má rád.“
To jsou slova paní Paulínky, která s námi uklízela v kostele do svých devadesáti
let. Pak už byly její návštěvy kostela kvůli těžkým zdravotním obtížím stále řidší.
Měla hodně přátel, protože měla v sobě hodně lásky pro všechny kolem. Těšila se
moc na setkání se svým Miláčkem, jak Pána Ježíše nazývala. Když minulý týden zemřela, věříme, že už se za nás všechny přimlouvá v Jeho království.		
		
Noela Frolková, pastorační asistentka
BUDE VÁS ZAJÍMAT

Večer chval
Přijměte pozvání na večer chval, který se uskuteční v úterý 29. června ve 20.00
hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Večer chval tentokrát povede společenství z Vizovic.		 Tomáš Dombek
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