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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Zdravím vás, milí čtenáři Života farností.
Je na čase podívat se zpět. Uběhlo šest let od doby, kdy
jsem nastoupil do Zlína, abych plnil úkoly, které mi svěřil tehdejší provinciál Petr Vaculík. Byla mi svěřena komunita spolubratří
a přednoviciát. K tomu postupně přibývaly další úkoly jak ve farnosti, tak i ve středisku. Nyní mě čeká další poslání, a to v Praze-Kobylisích, kde budu farním vikářem ve farnosti sv. Terezie.
Jsem moc rád, že jsem zde mohl prožít krásný čas. Poznal
jsem se s řadou lidí, kteří se prolínali v obou farnostech, a přitom jsem nevnímal
vzájemnou konkurenci. Překvapilo mě velké množství lidí, kteří byli a jsou ochotni zapojit se do společného díla a udělat mnoho věcí navíc s elánem a nadšením.
Mám za to, že obě farnosti se mají vzájemně čím obohacovat.
Děkuji za milé přijetí na začátku i za spolupráci se všemi, s nimiž jsem se stýkal. Přeji oběma farnostem, aby se stále více stávaly farnostmi směřujícími k růstu,
tedy hledali nové cesty, jak přivést další lidi do našich farních společenství a svým
osobním příkladem je vedli k poznání Ježíše. Společná modlitba a příklad života
ve spojení s valašskou přívětivostí nenechají jen tak někoho chladným.
Zůstáváte i nadále v mém srdci i modlitbách.
P. Radek Gottwald

Farní kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Praha-Kobylisy

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 29. srpna 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 23. srpna 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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Sedmnáctá neděle v mezidobí
(2 Král 4,42–44; Ef 4,1–6; Jan 6,1–15)
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Památka sv. Gorazda a druhů
Památka sv. Marty
Nezávazná památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Osmnáctá neděle v mezidobí
(Ex 16,2–4.12–15; Ef 4,17.20–24; Jan 6,24–35)
Nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Nezávazná památka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Nezávazná památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Svátek Proměnění Páně
První pátek v měsíci
Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Nezávazná památka sv. Kajetána, kněze
Sobotní památka Panny Marie
Devatenáctá neděle v mezidobí
(1 Král 19,4–8; Ef 4,30–5,2; Jan 6,41–51)
Adorační den farnosti sv. Filipa a Jakuba
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Památka sv. Kláry, panny
Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
(Zj 11,19a;12,1.3–6a.10ab; 1 Kor 15,20–27a; Lk 1,39–56)
Nezávazná památka sv. Štěpána Uherského
Nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže
Dvacátá první neděle v mezidobí
(Joz 24,1–2a.15–17.18b; Ef 5,21–32; Jan 6,60–69)
Nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina,
mučedníků
Nezávazná památka sv. Ludvíka
Nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze
Památka sv. Moniky
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Dvacátá druhá neděle v mezidobí
(Dt 4,1–2.6–8; Jak 1,17–18.21b–22.27; Mk 7,1–8.14–15.21–23)

ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2021

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

Omezení nedělních bohoslužeb během prázdnin

Upozorňujeme, že během prázdnin nebudou kvůli čerpání dovolených (a s tím
související zastupování v okolních farnostech) bývat nedělní mše svaté v 11.30 hod.
Pokud jste zvyklí účastnit se nedělní mše v tomto čase, využijte mše svaté ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích.
Ostatní pořad bohoslužeb i časy zpovídání jsou beze změny.

Zapisování intencí mimo farní kostel

Nejvzácnější způsob našeho uctívání Boha je mše svatá. Bohužel při snaze nechat
odsloužit mši svatou na osobní úmysl se ne vždy na každého ze zájemců dostane
řada. Proto nabízíme farníkům možnost nechat si v kanceláři zapsat úmysly, které
budou kněžími odslouženy i v jiný čas, než je oficiální slavení v kostele. Pokud na
sebe necháte kontakt, pošle vám kněz informaci, kdy bude na daný úmysl slavena
eucharistie mimo náš kostel, např. při dovolených kněží apod.

Modlitba za letní tábory dětí

Od neděle 25. července začínají farní tábory. V posledním červencovém týdnu budou starší děti (2. stupeň ZŠ) ve Starých Hutích na Františkánské chalupě, první týden v srpnu proběhne farní příměstský tábor. Hned po něm se uskuteční pobytový
tábor pro mladší děti na faře v Bratřejově. Prosím modlete se spolu s námi za ochranu a Boží požehnání pro všechny účastníky i vedoucí nejen farních, ale i skautských
táborů v Lidečku a příměstských táborů v Orlovně. Ať je čas na těchto akcích prodchnutý duchem radosti a přátelství.

Ikona sv. Ludmily v naší farnosti

Prožíváme výjimečný rok se svatými. Kromě Svaté rodiny
a sv. Josefa si v naší zemi připomínáme významné jubileum 1100
let od mučednické smrti sv. Ludmily, při kterém probíhá v naší
církvi mnoho akcí. Jednou z nich je i putování ikony sv. Ludmily.
Do naší farnosti je ikona zapůjčena od 2. do 22. srpna. V kostele
bude k uctění ve všední dny (mimo úterý) a sobotu při večerní mši
svaté, v neděli při všech bohoslužbách. Přes den bude k zapůjčení
do rodin. Bude se však třeba předem zapsat v sakristii do seznamu.
Více o projektu a dalších akcích naleznete na webu: www.svataludmila.cz

Prázdninové putování rodin se sv. Ludmilou

Centrum pro rodinný život Olomouc připravilo spolu s děkanátními centry aktivitu
na prázdniny se svatou Ludmilou, při které můžete navštívit místa, která nějak souvisejí se sv. Ludmilou. Provázet vás bude příběh a poutnický pas, který si můžete
stáhnout na webu rodinnyzivot.cz/putovani-svata-ludmila. Také v našem kostele má
sv. Ludmila své místo. Zkuste s dětmi najít, kde to je.
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Adorační den v neděli 8. srpna

Druhou srpnovou neděli prožijeme ve farnosti adorační den. Po skončení dopoledních bohoslužeb bude v kostele vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k tiché modlitbě až do 18.00 hod., kdy kněz ukončí celý den společnou modlitbou. Po celý den
bude k uctění u bočního oltáře také ikona sv. Ludmily. Prosím vás všechny, kteří
v tento den budete ve Zlíně, přijďte se modlit za vaše úmysly, ale také za úmysly
vašich blízkých, za naši farnost, město i za naši zem. V tento den jsme také zváni
k modlitbám za bohoslovce. Na modlitební stráž při adoračním dni se můžete zapisovat do formuláře v sakristii.

Pouť rodin na Svatý Hostýn

V sobotu 28. srpna jsou zvány všechny rodiny na Svatý Hostýn na Pouť rodin, která
bude tématicky zaměřená k roku sv. Josefa. Bližší informace k programu naleznete
na plakátku v kostele.

Žehnání dětem do nového školního roku

V neděli 29. srpna budeme všem školákům žehnat do nového školního roku, prvňáčci si mohou přinést školní batohy nebo aktovky.
P. Kamil Obr

Nové kostelní lavice

Již delší dobu přemýšlíme o nových lavicích v našem kostele, na které máme zpracovaný projekt od architektů Říčných. V posledních dnech jsme se rozhodli, že začneme jednat s nejvhodnějším dodavatelem. Zde rozhoduje cena, ale i zkušenosti.
Předběžný termín změny lavic je odhadovaný na konec roku 2022 nebo začátek
roku 2023. Proto bude ještě dostatek času o změně mluvit. Také plánujeme, že si
farníci budou moci lavice finančně „adoptovat“. Dokonce máme k dispozici vzorový
kus lavice s klekátkem, abychom mohli vyzkoušet všechny ergonomické možnosti.
Více o celkovém návrhu lavic najdete na webu farnostzlin.cz/projekty.php
		
Pavel Šintál

Otevřené brány

Od poloviny května až do září tohoto roku máte možnost využít vy nebo vaši přátelé individuální prohlídky kostela a věže zdarma s průvodcem. V našem kostele běží
již tradiční projekt Otevřené brány v těchto časech a dnech:
Soboty a svátky: 10–12 hod. a 13–17 hod.
Neděle:
13–17 hod.
Průvodce čeká na návštěvníky v zadní části kostela a je označen jmenovkou. Je třeba dbát na hygienické předpisy v kostele (respirátor, dezinfekce). Průvodcovská
služba je návštěvníkům poskytována zdarma. Na honorář průvodce poskytuje neinvestiční dotaci Zlínský kraj a Statutární město Zlín.
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

Adorace v našem kostele
Adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní bývají také o prázdninách
v sobotu odpoledne. Začátek je ve 14.00 hod. (nebo v 15.00 hod., pokud je v kostele
křest) a končí se svátostným požehnáním v 18.00 hod.

Přihlášky do náboženství
Přihlášky do „výukových kroužků“, tzn. do náboženství nebo neformálního náboženství jsou k dispozici v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Obsahují informace
o vyučovacích dnech, kdo bude vyučovat a přesné časy jednotlivých náboženství
nebo schůzek. Odevzdejte je prosím do 5. září.

Pouť na Zlínských Pasekách
Poutní mše svatá u kaple Panny Marie na Zlínských Pasekách
se bude konat 8. srpna v 9.30 hod. Srdečně zveme.

Rozloučení
Rozlúčka s odcházejícími salesiány P. Radkem Gottwaldem
a Janem Rozsypálkem bude v neděli 22. srpna. Při mši svaté
v 10.00 hod. se s nimi uvidíme u oltáře a později od 14.30 hod.
při neformálním posezení.

Setkání dobrovolníků
Setkání dobrovolníků se uskuteční během posledního srpnového víkendu v Domě
Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.

Bohoslužby o prázdninách:
Neděle:

7.30, 8.30, 10.00, 11.30 a 20.30 hod.

Středa, čtvrtek, sobota: 7.30 hod.
Úterý, pátek:

18.30 hod.

Během prázdnin nejsou ve středu a ve čtvrtek večerní mše svaté.

Farní kancelář o prázdninách
Farní kancelář je v době velkých prázdnin otevřena pouze v úterý a v pátek od 16.00
do 18.00 hod. Aktuální záležitosti můžeme vyřídit po kterékoli mši svaté.
		
P. Dan Žůrek, SDB
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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA

Poselství Svatého otce Františka
ke Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021
„Já jsem s tebou po všechny dny.“

Milí dědečkové, milé babičky!
„Já jsem s tebou po
všechny dny“ (Mt 28,20)
je příslib, který dal Pán
učedníkům předtím, než
vystoupil na nebe, a který
dnes opakuje i tobě, milý
dědečku a milá babičko.
Tobě. „Já jsem s tebou po
všechny dny“ jsou slova,
jimiž bych se rád jako římský biskup a jako senior,
stejně jako ty, na tebe obrátil u příležitosti prvního
Světového dne prarodičů
a seniorů; celá církev je ti nablízku – lépe řečeno je nám nablízku: má o tebe starost,
má tě ráda a nechce tě nechat samotného!
Vím dobře, že toto poselství se k tobě dostává v těžké době. Pandemie byla
neočekávanou a zuřivou bouří, která se snesla na život každého, ale nám starým
připravila specifickou zkoušku, zkoušku mnohem tvrdší. Mnozí z nás onemocněli
a někteří odešli nebo viděli, jak dohasíná život jejich manželských partnerů a jejich
drahých. Mnozí byli nuceni žít po velmi dlouhou dobu izolováni v samotě.
Pán zná všechna naše utrpení přítomné doby. On je po boku těch, kdo prožívají
bolestnou zkušenost, že jsou odsunuti stranou. Naše samota – kvůli pandemii ještě
tvrdší – mu není lhostejná. Tradice vypráví, že i svatého Jáchyma, Ježíšova dědečka,
odloučili od jeho společenství, protože neměl děti. Jeho život – stejně jako život
jeho manželky Anny – byl považován za zbytečný. Ale Pán mu poslal anděla, aby
ho utěšil. Když celý smutný zůstával za branami města, zjevil se mu Pánův posel,
aby mu řekl: „Jáchyme, Jáchyme, Pán vyslyšel tvou vytrvalou modlitbu.“ Na jedné
známé Giottově fresce se ukazuje noční výjev; je to jedna z bezesných nocí, na něž
jsme mnozí zvyklí, kdy se navracejí vzpomínky, starosti a touhy.
Avšak i když se všechno zdá temné jako v těchto měsících pandemie, Pán i nadále posílá anděly, aby utěšili naši samotu a opakovali nám: „Já jsem s tebou po
všechny dny.“ Říká to tobě, říká to mně, říká to všem. Právě to je smysl tohoto
Dne. Přál jsem si, aby se poprvé slavil v letošním roce, po dlouhé izolaci a při stále
pomalém návratu ke společenskému životu; aby ke každému dědečkovi a každému
starému muži, ke každé babičce a každé staré ženě – zvláště k těm, kdo jsou mezi
námi nejosamělejší – přišel na návštěvu anděl!
8
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Někdy bude mít tvář našich vnuků, jindy našich příbuzných, dávných přátel nebo
těch, které jsme poznali právě v této těžké době. V tomto období jsme se naučili
chápat, jak důležitá jsou pro každého z nás objetí a návštěvy. Jak mě rmoutí, když
vím, že na některých místech to ještě stále není možné!
Avšak Pán nám posílá své posly i prostřednictvím Božího slova. On nedopouští, aby v našem životě někdy chybělo. Přečtěme si každý den stránku z evangelia,
modleme se žalmy, čtěme proroky! Budeme dojati z Pánovy věrnosti. Písmo nám
rovněž pomůže pochopit, co Pán dnes žádá od našeho života. On totiž posílá dělníky na svou vinici v každou denní hodinu (srov. Mt 20,1–16) a v každém období života.
Já sám mohu dosvědčit, že jsem dostal povolání stát se římským biskupem, když
jsem už dosáhl, abych tak řekl, důchodcovského věku a nepředstavoval jsem si, že
dokážu dělat ještě něco nového. Pán je nám vždy blízko, vždycky s novými výzvami,
s novými slovy, se svou útěchou, ale je nám vždycky blízko. Vy víte, že Pán je věčný
a nikdy neodchází do penze. Nikdy.
V Matoušově evangeliu říká Ježíš apoštolům: „Jděte tedy, získejte za učedníky
všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19–20). Tato slova se dnes obracejí i na
nás a pomáhají nám, abychom lépe pochopili, že naším povoláním je chránit kořeny, předávat víru mladým a starat se o malé. Poslouchejte dobře: Jaké je naše povolání dnes, v našem věku? Chránit kořeny, předávat víru mladým a starat se o malé.
Na to nezapomínejte.
Nezáleží na tom, kolik je ti let, jestli ještě pracuješ nebo už ne, jestli jsi zůstal sám
nebo máš rodinu, jestli ses stal prarodičem v mladším nebo v pozdějším věku, jestli
jsi ještě samostatný nebo už potřebuješ asistenci; protože neexistuje věk odchodu
do penze od úkolu hlásat evangelium, od úkolu předávat tradice vnukům. Je třeba
se vydat na cestu a především vyjít ze sebe a začít něco nového.
I pro tebe existuje obnovené povolání v tomto rozhodném dějinném okamžiku.
Zeptáš se: Ale jak je to možné? Moje síly se vyčerpávají a nemyslím si, že už toho
tolik zmůžu. Jak se mohu začít chovat jiným způsobem, když žiji podle svých navyklých pravidel? Jak se mohu věnovat někomu, kdo je ještě chudší, když tolik musím
myslet už jen na svou rodinu? Jak mohu rozšířit svůj pohled, když mi není dovoleno
vyjít ani ze svého bydliště? Není snad moje samota příliš těžkým balvanem? Kolik
z vás si klade tuto otázky? I samotnému Ježíšovi byla adresována podobná otázka,
když se ho Nikodém ptal: „Jak se může člověk narodit, když je starý?“ (Jan 3,4).
To se může stát – odpovídá Pán – když otevřeme své srdce pro působení Ducha
Svatého, který vane, kam chce. Se svobodou, kterou má, vchází Duch Svatý všude
a koná, co chce.
Jak jsem vícekrát opakoval, z krize, do níž nás svět vrhá, nevyjdeme stejní: vyjdeme jako lepší, nebo horší. „Kéž Bůh dá […] aby to nebyla jen další v řadě nesčetných tragédií v dějinách, ze které nebudeme schopni se poučit – máme tvrdou
hlavu. Kéž nezapomeneme na všechny ty staré lidi, kteří zemřeli kvůli nedostatku
respirátorů […] Kéž tato nesmírná bolest není zbytečná, ale pobídne nás, abychom
učinili rozhodný krok k novému životnímu stylu. Kéž jednou provždy objevíme, že
potřebujeme jeden druhého a že jsme jeden druhému dlužníky, aby naše lidská rodina znovu ožila“. Nikdo se nezachrání sám. Jsme dlužníci jedni druhých. Všichni
jsme bratři a sestry.
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V této perspektivě bych ti chtěl říci, že je tě zapotřebí pro vytváření zítřejšího
světa v bratrství a sociálním přátelství; světa, v němž budeme žít – my se svými
dětmi a vnuky – až se bouře utiší. Všichni „se zapojme aktivně do obnovy a podpory naší zraněné společnosti“. Mezi různými pilíři, které mají podpírat tuto novou
stavbu, jsou tři, které ty můžeš vztyčovat lépe než ostatní. Tři pilíře: sny, paměť
a modlitba. Pánova blízkost dodá síly i těm nejkřehčím z nás, aby se vydali na nové
cesty – na cesty snů, paměti a modlitby.
Prorok Joel jednou vyslovil tento příslib: „Vaši starci budou mít věštecké sny
a vaši jinoši uzří vidění“ (Jóel 3,1). Budoucnost světa je ve spojenectví mezi mladými
a starými. Kdo jiný než mladí může převzít sny starců a nést je vpřed? Ale proto
je třeba i nadále snít; sny o spravedlnosti, o míru a o solidaritě umožňují, aby naši
mladí měli nová vidění a aby se mohla budoucnost vytvářet společně. Je třeba, abys
i ty svědčil, že z prožité zkoušky lze vyjít obnovený. A jsem si jistý, že nebude jediná,
protože ve svém životě jsi měl mnoho dalších zkoušek a dokázal ses z nich dostat.
Pouč se i z těchto zkušeností, aby ses z toho dostal i teď.
Sny jsou proto propleteny s pamětí. Mám na mysli to, jak cenná je bolestná
zkušenost války a nakolik se z ní nové generace mohou poučit o hodnotě míru.
A ti z vás, kdo zažili bolest válek, mají toto poselství předávat dál. Udržovat živou
paměť je skutečným posláním každého starce: mít živou paměť a přinášet ji druhým. Edith Brucková, která přežila drama holokaustu, řekla, že „osvítit byť i jen jediné vědomí stojí za námahu a bolest, abychom si udrželi živou vzpomínku na to, co
se stalo“. A pokračuje: „Pro mě je paměť životem.“ Mám na mysli také své prarodiče i ty z vás, kdo museli emigrovat a vědí, jak krušné je opustit vlastní domov, stejně
jako to dnes prožívají mnozí, kteří hledají svou budoucnost. Paměť může pomáhat
v budování lidštějšího a přívětivějšího světa. Bez paměti však nelze budovat nic; bez
základů dům nikdy nepostavíš. Nikdy. A základem života je paměť.
A konečně modlitba. Jak jednou řekl můj předchůdce papež Benedikt, svatý stařec, který se i nadále modlí a pracuje pro církev: „Modlitba starých lidí může chránit
svět a pomáhat mu výrazněji než námaha mnohých.“ To řekl téměř na konci svého
pontifikátu v roce 2012. Je to krásné. Tvá modlitba je cenným zdrojem; je to jedna
plíce, které se nemůže církev ani svět odříkat. Zvláště v dnešní době, tak obtížné
pro lidstvo, kdy se všichni na jedné loďce plavíme po rozbouřeném moři pandemie,
není tvá modlitba za svět a za církev marná, ale naznačuje všem, že mají pokojně
důvěřovat v dosažení přístavu.
Milá babičko, milý dědečku, závěrem svého poselství bych chtěl i tobě poukázat
na příklad jednoho blahoslaveného – brzy svatého – Charlese de Foucaulda. Žil jako
poustevník v Alžírsku a v tomto periferním prostředí „vyjádřil přání cítit se jako bratr každého člověka“. Příběh jeho života ukazuje, že i v samotě své pouště je možné
prosit za chudé celého světa a stát se skutečně bratrem a sestrou pro všechny.
Prosím Pána, aby i díky jeho příkladu každý z nás rozšířil své srdce a učinil ho citlivým pro utrpení těch posledních a schopným prosit za ně. Kéž se každý z nás naučí
opakovat všem, a zvláště těm mladším, slova útěchy, kterými jsme dnes byli osloveni my: „Já jsem s tebou po všechny dny.“ Kupředu a odvahu! Ať vám Pán žehná.
		František
Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 31. května 2021, na svátek Navštívení Panny Marie
10
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MIMOŘÁDNÁ MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ

Dekret Apoštolské penitenciárie
Apoštolská penitenciárie, aby se zvětšila zbožnost věřících, a pro spásu duší,
na základě pravomocí, které jí svěřil nejvyšší pontifex František, z božské prozřetelnosti papež, přihlédla k prosbám, které nedávno přednesl E. D. Kevin Joseph
Farrell, kardinál svaté římské církve, prefekt Dikasteria pro laiky, rodinu a život,
u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů, který nejvyšší pontifex
nedávno stanovil na čtvrtou neděli v měsíci červenci, uděluje dobrotivě z nebeských pokladů církve plnomocný odpustek.
Tento odpustek, který mohou přivlastnit jako pomoc i duším v očistci, mohou za
obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) získat prarodiče, senioři a všichni věřící v Krista, jestliže se budou
dne 25. července 2021 v duchu kajícnosti a motivováni láskou účastnit u příležitosti
prvního Světového dne prarodičů a seniorů slavnosti, které bude předsedat Svatý
otec František v papežské vatikánské bazilice, anebo se zúčastní různých obřadů,
které se budou konat po celém světě.
Tento »Soud milosrdenství« navíc uděluje plnomocný odpustek, který mohou
věřící získat téhož dne, jestliže věnují úměrný čas a skutečně nebo pomocí komunikačních prostředků navštíví staré sestry a bratry, kteří se nacházejí v nouzi a těžkých situacích (jsou například nemocní, opuštění, nemohoucí a podobně).
Nemocní staří lidé a všichni, kdo z vážné příčiny nemohou vycházet z domu, budou také moci získat plnomocný odpustek, jestliže se zřeknou jakéhokoliv hříchu
a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky a připojí se k posvátným obřadům tohoto světového dne duchovně, zvlášť v době, kdy se budou
slova nejvyššího pontifika a obřady šířit prostřednictvím televize, rozhlasu i nových
sociálních sítí; milosrdnému Bohu přitom obětují své modlitby a bolesti nebo obtíže
vlastního života.
Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém pastýřském přístupu usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se všichni kněží pověření fakultami zpovědníků ochotně a velkoryse věnovali slavení
svátosti pokání.
Tento dekret bude platit v první Světový den prarodičů a seniorů. Jakákoliv ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, nejsou na překážku.
Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 13. května, na Nanebevstoupení
Páně, roku vtělení Páně 2021.
Mauro kardinál Piacenza, velký penitenciář
		
Krzysztof Nykiel, regent
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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

Prázdninové putování se sv. Ludmilou pro rodiny

Rádi cestujete a poznáváte nová místa? Přemýšlíte, kam s dětmi na výlet? Připojte se k prázdninovému
putování se sv. Ludmilou. V rámci 1 100. výročí úmrtí
sv. Ludmily připravilo olomoucké Centrum pro rodinný život ve spolupráci s děkanátními centry pro rodinu putování po místech olomoucké arcidiecéze, kde
se nachází socha či vyobrazení sv. Ludmily. V každém
místě vás čeká příběh a soutěžní otázky související
s životem sv. Ludmily. Můžete se tak zapojit do soutěže pro rodiny o pěkné ceny. Také jsme pro vás vytipovali zajímavosti, které můžete v dané lokalitě navštívit. A začít můžete právě ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba, kde se nachází
nad svatostánkem vitrážové okno se sv. Ludmilou z roku 1918. A víte, že jeden ze
zvonů v kostele PMPK na Jižních Svazích nese jméno sv. Ludmila? Toto vše a ještě
více informací získáte na stránkách www.rodinnyzivot.cz

Kurz Výchova teenagerů

Pět inspirativních setkání pro rodiče, prarodiče, učitele či vychovatele dětí od
11 do 18 let. Zábavnou a poučnou formou se dozvíte, jak s teenagery lépe komunikovat. Méně se hádat a více jim rozumět, naplňovat jejich potřeby, ale zároveň
nastavovat hranice. Jak pracovat s emocemi a správně se rozhodovat. Kurz bude
zahájen 4. srpna a bude probíhat pět po sobě následujících středečních podvečerů
od 17.00 do 19.30 hod. Kurzovné činí 500 Kč/osoba; 800 Kč/pár.

Prázdninový Sedmikrásek

Rodičům s dětmi ve věku od 18 měsíců do 3 let nabízíme v měsíci srpnu, vždy
v pondělí od 16.30 do 17.30 hod., prázdninové cvičení s lektorkou Ivou. Cvičení bude
probíhat ve venkovních prostorách u Centra pro rodinu na Jižních Svazích, při nepřízni počasí v sále Centra pro rodinu. Začínáme 2. srpna. Kurzovné činí 450 Kč.

Arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn
Jako každým rokem se uskuteční v sobotu 28. srpna arcidiecézní pouť rodin
na Svatém Hostýně. V 10.15 hod. bude zahájena mší svatou na venkovním pódiu.
Po obědě bude připraven program pro rodiny s dětmi. Můžete si s dětmi projít zábavná a kreativní stanoviště. V 15.00 hod. bude program ukončen společnou modlitbou a požehnáním. Všichni jsme srdečně zváni.
12
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Víkend pro manžele ve Fryštáku

Ve dnech od 17. do 19. září proběhne v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku víkend s názvem „Klíče ke zralému vztahu“. Zveme k účasti všechny manželské páry,
které chtějí prožít hezké chvíle a prohloubit vzájemnou blízkost. Víkend proběhne
ve stylu Manželských setkání – můžete se těšit na přednášky a svědectví manželů
na důležitá témata, sdílení v menších skupinkách a duchovní program. Především
jde ale o příležitost věnovat kvalitní čas svému manželovi/manželce. V neděli zakončíme víkend mší svatou s obnovou manželských slibů. Cena víkendu je 3 000 Kč za
manželský pár (zahrnuje ubytování, stravu a program). Přihlášku a další informace najdete na našem webu. Víkend pořádáme ve spolupráci s nadačním fondem
Credo, Centrem pro rodinu Vizovice a Centrem pro rodinu Kyjov.

Manželské večery – prezenční kurz

Zveme manžele, kteří chtějí věnovat čas svému manželství a prohloubit vzájemnou komunikaci, na cyklus sedmi tematických podvečerů se zaměřením na partnerský vztah. Kurz bude zahájen 26. září a bude probíhat sedm po sobě následujících
nedělí od 16.00 do 18.30 hod. v sále Centra pro rodinu na Jižních Svazích. Cena činí
1 500 Kč/pár. Během kurzu nabízíme hlídání dětí. V případě zhoršení pandemické
situace nabídneme účastníkům kurzu jeho dokončení ve formě online kurzu.

Manželské večery online

Souběžně s prezenčním kurzem poběží tento kurz také on-line formou. Bude
zahájen 26. září a bude probíhat vždy v neděli od 18.00 do 20.00 hod. Cena online
kurzu činí 1 000 Kč/pár. 		
Veronika Holíková
VZPOMÍNKA

Poděkování Ferdovi

V minulém měsíci zemřel dobrý a skromný člověk Ferdinand Pienčík z Malenovic. Vždy vzorně upravený, pravidelný návštěvník bohoslužeb v našem kostele. Dokud mu to
zdraví dovolilo, byl také vděčným častým pěším poutníkem
k Panně Marii na Svatý Hostýn, na Velehrad, byl s námi na
cestě do komunity Cenacolo na Slovensku (viz foto) a na
dalších místech. Zúčastnil se s námi v roce 2018 víkendové Duchovní obnovy vedené P. Jiřím Mikuláškem a naším
P. Ivanem Fišarem. Jeho pravidelnou službou farnosti bylo
pečení bábovek. Při rorátních snídaních a různých farních
akcích jsme obdivovali jeho cukrářské umění.
Milý Ferdinande, za všechno ti děkujeme a těšíme se na
setkání s tebou u nebeského Otce.
František Chvatík
ŽIVOT FARNOSTÍ   14 • 2021
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HLASY A OHLASY

Nad knihou otce arcibiskupa

Doporučuji k přečtení knihu od
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera, která má název Zbožnost
je užitečná ke všemu. Otec arcibiskup
je velmi zkušený člověk, protože neustále žije ve spojení s lidmi a drží se
své křesťanské víry. Výsledkem jeho
činnosti je právě tako knížka, která by
se mohla jmenovat i jedním slovem:
Zbožnost.
Otec arcibiskup anebo „otec Jan
Graubner“ v citované knize velmi
dobře odpovídá na všechny společensko-politické otázky současného
světa. Proto vám tuto knihu doporučuji k přečtení, zejména všem křesťanským politikům.
Nic nemám proti programové a volební spolupráci s jinými stranami, ale
mám obavy, že se tím opět v naší zemi
oslabuje křesťanská politika určitým
vlivem ztráty zbožnosti, když se potom na politické scéně vytratí křesťanská politická strana. Málokdo si to možná
uvědomuje, že taková změna ve svém důsledku oslabuje křesťanskou politiku.
A v čem spočívá zbožnost? To je především odvaha k modlitbě, k níž nás rovněž
vybízí současný papež František.
Kniha závěrem velice správně uvádí tři modlitby. Je to důležité. Dnes již máme
svobodu, ale měli bychom v sobě právě nyní rozvíjet svou křesťanskou víru.
A k tomu nás tato knížka rovněž vybízí. Vzpomeňme si přitom na papeže sv. Jana
Pavla II. Když přišel do Vatikánu, jeho první slova směrem k nám věřícím zněla:
„Nebojte se.“ Ano! Nebojme se vyznávat svou křesťanskou víru v dnešním velmi
složitém světě. A kříž je náš symbol a zdroj pravdy.
Proto ještě poznamenám, že je dle mého názoru zcela v pořádku, když se otec
kardinál Dominik Duka odvolává vůči rozhodnutí našich soudů v záležitosti divadelního představení, kde byl nepochybně zesměšňován především křesťanský kříž.
Což není opravdu možné brát na lehkou váhu, tady není již možné stále ustupovat
od tak důležitých křesťanských zásad. Nebojme se být zbožnými a křesťanskými
věřícími i v politice.		
František Žůrek
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Vyjdeme si vstříc?
Obtíže, které jsou spojeny s dodržováním hygienických nařízení, jsou zcela určitě dlouhodobě nepříjemné všem. Rád bych touto cestou adresoval farnosti na
Jižních Svazích malé zamyšlení.
V letních měsících bývá uvnitř kostela i v běžné situaci poměrně „vydýchaný“
vzduch. Pokud ještě naše úřady ukládají povinnost lidem nosit respirátory, pak se to
stává pro určité kategorie lidí (starší osoby, s dýchacími potížemi apod.) důvodem,
že do kostela raději nejdou. Navíc se od jisté doby zrušily sobotní večerní mše svaté
a nedělní večerní mše svaté se opět posunuly na pozdní dobu. K tomu se nedělní
mše svatá v 11.30 hod. v dolním kostele navíc přes léto zrušila.
Při pohledu na podmínky kostela na Jižních Svazích se mi v tomto případě zdá
jedno dobré řešení: umožnit lidem stát venku na ploše před kostelem, kde nemusí
nosit respirátory a mohou být na čerstvém vzduchu. Nad vchodem jsou i reproduktory, takže je možné slyšet.
Bohužel v posledních týdnech (pokud jde o nedělní mši svatou v 11.30 hod.) nebyly tyto reporduktory zapnuté, případně až od poloviny bohoslužby. Také zde není
k vidění jediná plastová židle, na kterou by si mohl starší člověk sednout.
Když jsem se obrátil na duchovního správce s tímto podnětem, reagoval trochu
podrážděně, což mne mrzí. Přece není takový problém vyjít vstříc a umožnit v tomto prostoru přítomnost většímu počtu lidí.
Petr Cekota
PROSBA O POMOC

Pomoc pro Stebno v plzeňské diecézi
V závalu zpráv o tornádu na
Hodonínsku se téměř utopila prosba o pomoc z farnosti Stebno v plzeňské diecézi. Hovořil jsem telefonicky přímo s místním farářem
a zjišťoval možnosti podpory. Díky
Charitě se postiženým rodinám
pomoci již dostává. Ale hůře je na
tom místní kostel sv. Jana Křtitele,
který byl paradoxně poničen na
svátek svého patrona. Zdejší farář
Snímek Pavel Kuzmík
P. Richard Polák to však vnímá jako
mimořádnou pastorační šanci. Další prostředky tak poputují i k oživení této farnosti.
Další informace jsou na stránkách www.bip.cz/pomocprostebno
P. Ondřej Talaš
ŽIVOT FARNOSTÍ   14 • 2021
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CREDO – NADAČNÍ FOND
CREDO CZ – nadační fond, třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
internet: www.credonf.cz

Noc žalmů ve Zlíně
V minulém roce proběhlo ve farnosti sv. Filipa a Jakuba celonoční a celodenní
čtení Bible, do kterého se zapojili věřící z celého zlínského děkanátu. V návaznosti
na tento projekt připravujeme na začátek října tzv. Noc žalmů. Akce bude zahájena
v pátek 8. října mší svatou v 18.30 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů
na Jižních Svazích. Následovat bude úvodní slovo a noční četba všech 150 žalmů.
Žalmy jsou modlitbami. Můžeme skrze ně děkovat za vše, co každodenně dostáváme, mohou nám být povzbuzením ve chvílích bolesti a zklamání, ale také vyjádřením naší vděčnosti při prožívání radosti. Zveme opět všechny farníky k aktivnímu
zapojení, zvláště do čtení jednotlivých žalmů dle časového harmonogramu. Kostel
bude po celou dobu četby otevřen k návštěvě a rozjímání až do ranní mše svaté,
kterou projekt ukončíme.
Kromě čtenářů uvítáme i další pomocníky s organizací programu. Další informace najdete na našich internetových stránkách nebo nás můžete kontaktovat na
e-mailu: strakova@credonadacnifond.cz
Michaela Straková

Snímek Robert Vystrčil

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Pozvánka na pouť na Zlínských Pasekách
V neděli 8. srpna v 9.30 hod. bude u kaple Panny Marie na
Zlínských Pasekách sloužena poutní mše svatá. Jak se již stalo
dobrou tradicí, po bohoslužbě jsou všichni zváni na malé občerstvení, které bude přichystáno u skautské klubovny u konečné autobusové stanice MHD linky 33. Těšíme se na setkání.
manželé Horsákovi
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LETNÍ TÁBORY

Tábor ve Zlámanci se opět vydařil

Tak jako každý rok, proběhl i letos první prázdninový týden tábor rodin ve Zlámanci. Děti i dospělé celým týdnem provázel svatý Josef, kterého jsme měli možnost během her a společného povídání poznat jako milovaného otce, něžného
otce, odvážně vynalézavého otce a otce, který přijímá.
Celý pobyt jsme začali mší svatou v kapličce na počest sv. Cyrila a Metoděje.
Další dny už byly mše svaté v naší lesní kapli díky přítomnosti otce Radka Gottwalda. V horkém počasí jsme se byli koupat v nedalekém Svárovském rybníku, užili
jsme si projížďku na koních, vyzkoušeli lukostřelbu i střelbu ze vzduchovky a každý den jsme si něco pěkného vyrobili jako památku na tábor – malované kamínky,
nákupní tašku, zvonkohru, plyšáka z ponožky.
Na konec našeho pobytu nás čekala napínavá cesta za pokladem, během které
musela každá rodina splnit nelehký úkol. V cíli na nás čekal „zlatý poklad“.
Na pěkně strávené chvíle a spoustu zážitků z tábora budeme ještě hodně dlouho vzpomínat.		
manželé Bílkovi
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KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ČERVEN 2021
KŘTY
Alžběta Anna Šmajdlerová
Charlotte Valentová
Vladimír František Vacek
Laura Hrdinová
Vojtěch Pilka
Jonáš Michael Ondroušek
Eliáš Lukáš Kolar

Maxmilián Urban
Erik Martin Lhotský
Karin Terezie Němcová
Josef Tomanec
Ema Marie Kořenská
Anna Toboláková

SŇATKY
Gheorgi Casiadi a Iveta Tománková
POHŘBY
Václav Kelnar (1959)
Josef Mašláň (1946)
Jiří Koláček (1951)
Jiří Beza (1950)
Natálie Dlabajová (1921)
Libuše Sýkorová (1949)
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Jaroslav Váňa (1944)
Jiřina Kotasová (1929)
Paulina Ryšková (1926)
Helena Škrábalová (1938)
Františka Buryánová (1924)
Marie Venerová (1935)
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