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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Bratři a sestry, SPORTU ZDAR!
Možná si říkáte, že je to dost netradiční oslovení, ale
pochopte – píšu tyto řádky v čase prázdnin a navíc pod dojmem konání olympijských her, proto ona zmínka o sportu.
Když už jsem narazil na sport a úžasné výkony mnoha
lidí, které jsme mohli uplynulé dny sledovat, uvědomuji si,
jak obrovský kus práce a každodenní dřiny za tím stojí. Vzpomněl jsem si na poznámku o sportu, kterou má v listu Židům
sv. Pavel: „Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.“
(Žid 12. 1)
Oči celého světa ovšem nesledují jen sportovce, ale i nás, křesťany. I my usilujeme o stupně vítězů, které zjednodušeně nazýváme nebem. Bůh ve své moudrosti
sice určil každému trochu jinou cestu, jiné prostředí, ale všem stejný cíl. Udělil nám
dostačující množství prostředků k jeho dosažení. Mohl bych nyní mluvit o všem
možném, co je nutné pro dosažení nebe dělat, chci však zmínit jen jediné – odpočinek.
Často v souvislosti s dosažením šťastné věčnosti hovoříme spíše o výkonu,
píli, bezúhonnosti… Bůh z nás ale nechce mít výkonné stroje. Stvořil nás jako
své děti, které potřebují také jíst, spát
a čerpat síly. Doufám, že jste si letošní
léto odpočinuli, protože síly budeme
opět potřebovat.
Byl jsem na dovolené a s úžasem pozoroval lodě plující po moři. I zde jsem si
uvědomil, že dostat se z místa na místo něco stojí – elektrickou energii, pohonné
hmoty, lidské úsilí… Mezi plavidly se však objevovaly i plachetnice. Dokázaly využít
sílu přírody. Vítr se opíral do jejich plachet a ony pluly. Není to nějak tak v Božích plánech i s člověkem? Nemyslím si, že jsme schopni se do nebe „dohrabat“ sami a to
ani se „super velkým“ úsilím. Máme však možnost využít „energie větru“ skryté ve
svátostech, společenství, modlitbě atd. Zkusme si toho znovu všimnout a v novém
školním roce nastavit plachty svého života Božímu dechu. Ne vždy jde jen o náš
výkon, ve hře je i moudrost a prozíravost. Usilujme tedy moudře a zvažujme, komu,
čemu a kolik energie budeme věnovat.
Přeji všem krásné dny.		
P. Kamil Obr
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 12. září 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 6. září 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

29. 8. 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)
PÁ

3. 9. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

			 První pátek v měsíci
SO

4. 9. Sobotní památka Panny Marie

NE

5. 9. Dvacátá třetí neděle v mezidobí

			 (Iz 35,4–7a; Jak 2,1–5; Mk 7,31–37)
ÚT

7. 9. Nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

ST

8. 9. Svátek Narození Panny Marie

ČT

9. 9. Nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze

PÁ

10. 9. Nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

SO

11. 9. Sobotní památka Panny Marie

NE

12. 9. Dvacátá čtvrtá neděle v mezidobí

			 (Iz 50,5–9a; Jak 2,14–18; Mk 8,27–35)

CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Barvy podzimu 2021
Zveme vás na akci Barvy podzimu 2021, která se bude konat ve čtvrtek 9. září
na zahradě Domovinky, centra služeb seniorům na Zálešné I/3222. Připomeneme si
také patronku Domovinky sv. Ludmilu, od jejíž smrti letos uplynulo 1100 let. Bude
to setkání lidí napříč generacemi, kteří se chtějí příjemně bavit, poklábosit a něco
dobrého zakousnout.
Pozvání přijali Musica Angelika (zpěv Magdalena Malaníková, harfa Lucie Fajkusová). Při poslechu každého tónu tohoto doslova magického spojení se vám místy
až zatají dech, tyto dámy vás během přednesu přenesou do příjemného naladění
a pocitu spokojenosti. Dalšími hosty budou Rytíři Vir Fortis (historické tance), Pěšáci
(tradiční hudební doprovod během celého odpoledne) a další.
Těšíme se, že budeme opět s vámi se všemi. Akci finančně podpořilo statutární
město Zlín.		
Pavla Romaňáková
6
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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 za přípravy a organizaci farních táborů

Děkuji všem vedoucím, animátorům a dalším pomocníkům za přípravy a organizaci letošních farních táborů pro děti, kterých se díky nim mohlo zúčastnit 64 dětí.
Poděkování patří také vám všem, kteří jste tábory doprovázeli svými modlitbami.

Zapisování intencí na další čtvrtletí

Od pondělí 30. srpna se budou od 7.30 hod. zapisovat ve farní kanceláři intence
na mše svaté na další čtvrtletí (říjen–prosinec).

Nedělní bohoslužby od září v obvyklém režimu

Od neděle 5. září budou probíhat nedělní bohoslužby opět v obvyklých časech:
v 7.00, 8.30 (pro rodiny s dětmi), 10.00, 11.30 a v 18.30 hod.

Obnovení bohoslužeb v nemocnici

Po roční rekonstrukci prostor a vlně pandemie covid-19 se budou od září znovu
slavit mše svaté v Krajské nemocnici Tomáše Bati. Uzpůsobený prostor se nachází
v suterénu pavilonu 48 a bohoslužby by tam měly být každou sobotu v 15.30 hod.
Máte-li v nemocnici své blízké, prosím, upozorněte je.

Výuka náboženství v novém školním roce 2021/2022

S výukou náboženství začneme v týdnu od 13. září. Rozvrh výuky spolu s organizačními informacemi naleznete na webových stránkách farnosti nebo na nástěnce
v kostele.
Přihlášky se odevzdávaly do 30. června, abychom mohli početnější třídy rozdělit na více skupin. Komu však tato informace unikla, ať vyplní on-line přihlášku
na webu farnosti co nejdříve. Je třeba přihlásit děti, které v naší farnosti dosud
do náboženství nechodily. Automaticky počítáme s těmi, kdo již výuku navštěvovali. V případě, že se rodiče rozhodnou ukončit docházku dětí do náboženství, je
třeba, aby své dítě odhlásili osobně faráři.

Setkání zástupců skupin farníků

Ve čtvrtek 9. září se uskuteční v 18.00 hod. na Regině druhé setkání všech zástupců zodpovědných za pastoraci farních skupin. Navážeme na červnové setkání
a společně budeme sdílet své podněty a návrhy. Připomínám, že cílem není primárně vznik nových akcí, ale spíše propojování a slaďování různých projektů tak, aby
mohly být nabízeny širším skupinám farníků, a tam, kde jsme na určité skupiny prozatím nemysleli, přijít s novými impulsy pro farní pastoraci.
ŽIVOT FARNOSTÍ   15 • 2021

72

Autobusem z Otrokovic na mši svatou s papežem Františkem

Papež František navštíví 12.–15. 2021 Slovensko. Ve středu 15. září bude sloužit
mši svatou v 10.00 hod. v Šaštíně. Pro případné zájemce o účast na této mši svaté
bude z Otrokovic vypraven autobus. Podmínkou účasti je platné očkování proti covid-19 a vytvoření osobní on-line registrace (nelze registrovat celé skupiny, pouze
jednotlivce), na základě které obdrží každý účastník vstupenku.
Zájemci o společnou dopravu autobusem z Otrokovic, hlaste se P. Pavlu Šupolovi nejpozději do neděle 5. září. Autobus z Otrokovic bude vypraven jen v případě
dostatečného počtu lidí.
Bližší informace a přihlášení na e-mailu: faotrokovice@ado.cz, tel.: 605 444 240.
Informace k programu a organizaci na webu www.navstevapapeza.sk

Svatební ohlášky

Svátost manželství si v sobotu 4. září v našem kostele udělí:
Jiří Klačánek a Vendula Tobolová, Tomáš Kopečný a Jana Juráňová.

		
P. Kamil Obr
Farní projekty pokračují

Varhany
Demontáž varhan je naplánovaná na polovinu září 2021. Tím začne generální
oprava varhan, která bude pokračovat až do poloviny roku 2022. V této době budou hudební doprovod bohoslužeb zajišťovat elektronické varhany, které jsou již
připraveny u bočního vchodu do kostela.
Výmalba kostela
Plánovaná výmalba začne od konce září 2021 a na ni pak bude navazovat osazení nových svítidel. Malování proběhne za běžného provozu kostela pomocí vysokozdvižné techniky. Prosíme o shovívavost a trpělivost při probíhajících pracích.
Výmalba bude v odstínu lomené bílé. Pouze stěna nad mozaikami bočních oltářů
bude v šedém odstínu. Svým celkovým dojmem bude návrh odkazovat na původní
vzhled interiéru kostela ve 40. letech 20. století. V té době nebyly použity žádné
zdobné zlacené prvky na povrchu pilastrů a kleneb. Projekt výmalby byl podpořen
dotací Zlínského kraje ve výši 100000 Kč. Děkujeme za podporu.
Osvětlení kostela
Budeme postupovat dle návrhu osvětlení od firmy Deos, který k tomu využívá
výhradně rampy kostela. Na rampách budou Dali lišty, které umožňují jednoduché
posunutí i výměnu svítidla. V místech zavěšených lustrů budou přisazená reflektorová svítidla, tak aby bylo dosaženo správné intenzity světla v lavicích a na kůru.
Regulaci svítidel a svítivosti bude zajišťovat systém řízení Dali. Jedním tlačítkem
v sakristii budeme schopni nasvítit jednotlivé pozice svítidel tak, tak jak bude v daný
čas potřeba. Těšit se také můžete na nové osvětlení kříže v presbytáři.
8
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Kamerový a audio systém
Před výmalbou kostela budou dokončeny všechny zasekávací práce, které souvisejí s kamerovým, audio a datovým systémem. V sakristii máme nový zesilovač
reproduktorů – katedrální mix, který je provázán se streamovací místností za varhanami. Zkvalitní nám veškeré online přenosy a celkovou srozumitelnost v kostele.
V současnosti používáme pro přenosy čtyři kamery. Umístění pro kamery jsme ale
vytvořili sedm. Chceme tak být připraveni na různé možnosti využití kamer. Například při prvním svatém přijímání, přednáškách nebo svatbách apod. Kamera, která
bude umístěná pod kůrem s pohledem do předsíně kostela, bude využita pro bezpečnostní účely a její záznam bude nahráván. Zabezpečíme tak pokladničky kostela
a pohyb osob během dne.
Kostelní lavice
Původní lavice, vyrobené někdy kolem roku 1984, nahradí nové lavice s vyhřívanými podsedáky dle návrhu architektů Říčných. Vyrobeny budou z masivního
dubového materiálu. Půdorysný tvar lavic připomíná elipsu, protože se lépe hodí
do nepravidelného tvaru lodi kostela. Celkový počet míst k sezení je 248 lidí bez laviček pro děti v přední části presbytáře. Podsedáky lavic budou čalouněné.
V přední polovině kostela budou navíc
podsedáky vyhřívané topnou spirálou
Metalvadino. Klekátko bude sklopitelné kvůli úklidu.
Kvůli dostatečné přípravě a rostoucím cenám materiálů jsme výrobu lavic uspíšili. Dojednaná cena
2 miliony korun je za současné situace
nejnižší možná. Zbytek peněz bude
použit na čalounění lavic včetně vyhřívaných podsedáků. Zkušební lavici budeme vracet výrobci lavic. Jednotlivé úhly a sklony lavic byly vyzkoušeny a jeví se jako nejlepší možné, vzhledem
k různosti velikosti našich farníků. Připomínky k lavicím vnímáme
a přemýšlíme o nich. V polovině srpna začala naplno fungovat
zvuková (indukční) smyčka. Místa jsou označena žluto-modrým
symbolem. Pomozte prosím farníkům, kteří mají naslouchátka,
aby tuto možnost mohli využívat. Popřípadě navštivte s dotazem
svého ušního doktora nebo foniatristu. Pokud máte správné naslouchadlo, je možné ho jednoduše přepnout do režimu zvukové (indukční) smyčky.
Prohlídka s besedou
V rámci větší komunikace s farníky vás zveme v neděli 12. září v 15.00 hod.
do našeho kostela. Projdeme místy, kde proběhly nějaké změny či opravy, a povíme si podrobněji, jaká k tomu vedla cesta. Také budeme mluvit o dalších projektech
a plánech, které nás čekají.		
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

Rozloučení s odcházejícími salesiány

Zlínskou komunitu opouští P. Radek Gottwald, SDB, který jde do komunity Praha-Kobylisy. Klerik Jenda Rozsypálek (Paleček), míří na teologická studia do italského
Turína. Rozlúčka s Radkem a Janem byla v neděli 22. srpna.

Nový představený komunity a noví vedoucí

Rozlúčky se zúčastnil také otec provinciál P. Martin Hobza, SDB, který také uvedl do
služby nového ředitele komunity otce Petra Vaculíka. Představil také novou ředitelku Salesiánského klubu mládeže Pavlu Oklešťkovou a novou vedoucí Nízkoprahu
Evu Soldánovou.

Pojďte pěšky na Provodov

Dnes (29. srpna) je farní pouť v Provodově. Kdo půjde pěšky, může vyjít ze zastávky
U myslivny (na Pinduli) v 9.30 hod. V 11.30 hod. je poutní mše svatá. Všechny srdečně zveme.

Strážci kostela

Hledáme „strážce kostela“, tedy dobrovolníky, kteří by byli ochotni být v nové
„vrátnici kostela“, aby kostel mohl být otevřen i přes den. Jednalo by se o pracovní
dny od 8.30 do 11.30 hod. a od 14.30 do 17.30 hod., kdy by přes kostel vstupovaly
i děti do kroužků v budově „B“. Najdou se bratři a sestry, kteří by přijali tuto službu?

Vrcholí příprava na biřmování

Pamatujme v modlitbě na našich 23 biřmovanců. Biřmování by mělo být 19. září
v 15.00 hod.

Svátost smíření dětí na začátek školního roku

Zveme děti na svatou zpověď ve středu 1. září od 17.00 hod. Kdo by nestihl přijít ve
středu, ať využije možnosti v sobotu 4. září od 14.00 do 18.00 hod. a v neděli 5. září
dopoledne!

Další mše svatá v pořadu bohoslužeb

Přidáváme mši svatou v pátek ráno v obvyklých 7.30 hod.

Vyučování náboženství

Přihlášky prosím odevzdávejte do 5. září. První setkání dětí (a rodičů menších dětí)
s vyučujícími by mělo být 8. a 9. září.

Celodenní otevření kostela.

Od 1. září chceme mít do pondělí do pátku otevřen kostel od 8.30 do 11.30 hod.
a od 14.30 do 17.30 hod.

První svaté přijímání

Vrcholí příprava dětí, nyní už „čtvrťáků“, na první svaté přijímání, které by mělo být
24. října při mši svaté v 9.30 hod. Prosíme o modlitbu.
10
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Mše svaté od 1. září

Pondělí 7.30 a 18.30 hod.
Úterý 18.30 hod.
Středa 7.30 hod., 17.00 hod. bohoslužba pro menší děti,
		 17.45 hod. mše svatá pro starší děti – školáky
Čtvrtek 7.30 a 18.30 hod.
Pátek 7.30 a 18.30 hod.
Sobota 7.30 hod.
Neděle 7.30, 8.30, 10.00, 11.30 a 20.30 hod.

Adorace

Adorace jsou v našem kostele v pátek od 17.30 hod. do večerní mše svaté a v sobotu od 14.00 (nebo od 15.00 hod., jsou-li v kostele křty) do 18.00 hod. Rozpis
na sobotní adoraci najdeme na webových stránkách farnosti. Adorace jsou vždy
zakončeny požehnáním.		
P. Dan Žůrek, SDB

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: saleklub@skmzlin.cz; facebook.com/salesianizlin

Zájmové kroužky 2021/2022 v našem klubu
Rukodělný kroužek
úterý 16.30–18.00 hod., holky 11–15 let, vede Zuzana Tichá, cena: 1000 Kč/pol.
Kutilsko-modelářský kroužek
úterý 16.30–18.00 hod., kluci 11–15 let, vede Lubomír Indy Laža, cena 1000 Kč/pol.
Keramika
středa 16.30–18.00 hod., 11–15 let, vede Alena Němečková, cena 1000 Kč/pol.
Fotbal (starší)
středa 18.30–19.45 hod., od 15 let, vede Stanislav Mechl, cena 500 Kč/pol.
Fotbal (mladší)
čtvrtek 16.30–18.00 hod., 11–15 let, vede Miroslav Škarka, cena 500 Kč/pol.
Kroužek pečení
čtvrtek 16.30–18.00 hod., 12–15 let, vede Marie Pěnčíková, cena: 1000 Kč/pol.
Latino ladies, latinsko-americké tance
pátek 16.00–17.00 hod., holky 14–16 let, vede Terezie Lahodová, cena 500 Kč/pol.
Přihlášky naleznete na webu sdbzlin.cz/skm-zlin/krouzky nebo na recepci SKM Zlín.
Dotazy zasílejte na e-mail: krouzky@skmzlin.cz. Začínáme v týdnu od 14. září.
		
Pavla Oklešťková
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HLASY A OHLASY

Farní pouť do Hlubokých Mašůvek a Rajhradu u Brna

Po roce jsem se vypravila se zlínskou farností sv. Filipa a Jakuba na pouť.
Ta minulá byla propršená, letošní zalitá sluncem. Na pouť, na níž nás doprovázel
P. Miroslav Obšivan, jsme se vypravili po ranní mši svaté a požehnání.
Asi po dvou hodinách cesty jsme vystoupili z autobusu
v mariánském poutním místě
Hluboké Mašůvky. Specialitou
tohoto poutního místa je milostná soška Panny Marie de
Foy, kterou měl dle pověsti
dostat darem jistý protestantský šlechtic Raduit, který chtěl
vyplenit ženský klášter v Belgii. Představená kláštera jej
prosila, aby jim nic zlého nečinil a je v pokoji nechal, že vojákům dá jíst a píti a jemu že dají, co mají nejvzácnějšího v celém klášteře. „Tu vezme
velebná matka sošku Panny Marie z oltáře a podá ji Raduitovi se slovy: Vezmi sošku,
nos ji na prsou pod krunýřem a my se za tebe budeme modlit, abys na přímluvu
Matky Boží byl v nebezpečných válkách chráněn…“
Zajímavý je samotný název
Foy, v překladu víra. Vždyť my jsme sem jeli obnovit a prohloubit svou víru. Zajímavé je, že zdejší kostel byl dostavěn, rozšířen a vysvěcen nový oltář s ostatky světců
sv. Jana Boska, sv. Pia X. a sv.
Marie Gorettiové v době nejhlubšího komunismu kolem
roku 1958! To bylo možné jen
proto, že byl zdejší kněz P.
Josef Parma spolužákem prezidenta Klementa Gottwalda,
který stavbu povolil.
Po adoraci před milostnou
sochou, kde došlo v minulosti
k mnoha zázračným uzdravením, jsme se přesunuli ke zdejší lurdské jeskyni uprostřed
přírody, kde jsme se pomodlili růženec. Kousek odtud se nacházela křížová cesta.
Kamarádka mne inspirovala k cestě bosky, což bylo velmi příjemné a připomnělo
mi to dětství a sečení trávy u babičky. Samotná křížová cesta byla krásně malovaná,
prostá, ale i hluboká a každý do ní mohl vložit své úmysly. Za křížovou cestou se
12
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nacházely na stromech obrazy s mnoha mariánskými poutními místy. Neopomenuli
jsme navštívit zázračný pramen zvaný Svatá studna s léčivými účinky.
Naší druhou zastávkou byl benediktinský klášter Rajhrad u Brna. Mnohokrát
jsem v tomto městě byla ještě jako nemocniční kaplan na školení v hospicu a netušila jsem, jak krásný klášter se zde nachází. Poslechli jsme si obšírný výklad o historii
i současnosti kláštera. Nečekaně jsem se zde potkala s přáteli, kteří se mnou byli
v Římě, vzpomněla jsem si na otce kardinála Vlka, který s námi vezl papeži Františkovi sochu, a jeho kázání: „Z pouti se člověk vrací se srdcem, které bije, vhání krev,
je živé…“ a vzpomínal všechny naše světce. Na závěr bych chtěla poděkovat pořadatelům za tak krásný výlet, nápad a zorganizování celé akce, že jsem zde mohla
být a prožívat společenství. Ještě dlouho budu z této pouti žít.
Jana Skaličková

Nikdy nejste sami

Koncem července dokončila svou pozemskou pouť moje maminka, o kterou
jsem poslední více než čtyři roky pečoval v domácím prostředí. Nejprve byla omezena pouze na pohyb po bytě, poslední rok však již byla prakticky trvale ležící. Měla
velké bolesti, ztíženou komunikaci a další těžkosti, které péči znesnadňovaly. I když
jsem se na tuto službu připravil absolvováním pečovatelského kurzu a praxí v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem, až samotná realita prověřila
mé síly. V této fyzicky a psychicky velmi náročné práci jsem cítil duchovní pomoc a podporu
mnoha lidí z naší farnosti. Pravidelně k nám docházel otec
Ivan Fišar a přinášel mamince
svátosti. Všem, kdo nám byli
duchovně nablízku, chci touto
cestou poděkovat.
Zároveň bych rád povzbudil všechny, kdo se nacházejí
či budou nacházet v podobné
situaci a budou stát před volbou, zda se vydat na cestu domácí péče o blízkou osobu. Pro mnoho nemocných
je pobyt v domácím prostředí ničím nenahraditelný. Možná se vám bude zpočátku
zdát, že to nezvládnete. Ale je dobré to zkusit, překonat prvotní nesnáze, nenechat
se odradit nezájmem okolí a nezájmem státních institucí. Pomůže vám myšlenka,
že nejste nikdy sami, protože můžete čerpat sílu z živé víry. Každá Křížová cesta je
těžká, mnohdy ji budete prožívat i několikrát denně. Tehdy si lépe uvědomíte, že
i Kristus padal pod křížem, ne jednou, ale hned třikrát, a přece pokaždé opět vstal.
Nevzdal to, ale trpěl až do konce. Na konci této cesty je naděje věčného života.
Bez ní by tato cesta utrpení neměla smysl. Všem pečujícím v naší farnosti přeji hodně sil a nabízím i případnou pomoc či radu.
Petr Cekota
ŽIVOT FARNOSTÍ   15 • 2021
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Pozvánka na pouť

Přijměte pozvání na tradiční pouť v chrámu Narození Panny Marie ve Štípě.
Sobota 4. září
13:30 mše svatá pro děti a mládež ve starém kostelíku
14:30 program pro děti a mládež
16:30 modlitba růžence
17:00 poutní mše svatá
Neděle 5. září
7:00		mše svatá ve starém kostelíku
8:15		mše svatá, celebruje P. Jan Polák
9:30 mše svatá
11:00 slavnostní mše svatá, celebruje Mons. Adolf Pintíř
15:00 svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

Lubomír Hnilica

Filmový apoštolát nyní v Otrokovicích

Srdečně vás všechny zveme, zvláště nadšence dobrého a inspirativního filmového umění, na zahájení Filmového apoštolátu v Otrokovicích (FILMAP). Promítání
otevřeme dojemným dokumentem s názvem Muž svého slova (2018) věnovanýn
osobnosti papeže Františka. Dokument vznikl ve spolupráci s Vatikánem a natočil
ho poctami ověnčený německý
režisér Wim Wenders. Snímek
zároveň dokresluje podmanivá
hudba Laurenta Petitgirarda.
První papež pocházející z Latinské Ameriky a současně první
jezuita ve filmu představuje své
mnohdy pokrokové názory na
chudobu, smrt, církevní skandály a další společenská témata. Snímek se zároveň vrací k osobnosti sv. Františka
z Assisi, jehož jméno papež přijal. Otevřenost společnosti a chudoba církve jsou
jeho hlavními požadavky. A samozřejmě také láska, světový mír apod. S okázalou
skromností a v ojetém Fiatu ukazuje světu, jak drží své slovo, přičemž nezapomene
odsoudit pedofilii kněží a teologicky ospravedlnit utrpení ve světě.
Čtyři roky probíhal Filmový apoštolát v klášteře Regina ve Zlíně pod patronátem
sv. Maxmiliána Kolbeho. Za tu dobu shlédlo celkem 56 filmů více jak 1600 diváků.
Při své premiéře měl snímek Muž svého slova ohromný úspěch. Proto jej u příležitosti návštěvy papeže Františka na Slovensku reprízujeme v pondělí 13. září
v 18.30 hod. v sále pod kostelem sv. Vojtěcha.
Pavel Záleský
14
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Kurz trénování paměti na faře
Stále častěji se v tisku, rozhlase i televizi hovoří o Alzheimerově nemoci. Je to
velmi nepříjemná choroba a nemocných přibývá. Jde o neurodegenerativní onemocnění mozku. Odumírají neurony (mozkové buňky), ztrácí se pomalu, ale vytrvale řečové funkce, postupně i duševní zdraví. Nemocný to ani nemusí vnímat.
V kurzu trénování
paměti se naučíte a jistě zvládnete přelstít váš
mozek, který je možná
jen zlenivělý. I ve vyšším
věku je člověk schopen
osvojit si nové vědomosti a začlenit se více do
společnosti. Trénování
paměti, která má sídlo
v mozku, je stejně důležité jako trénink tělesný.
Mozek není sval, ale chová se jako sval a lze ho posílit. Trénování paměti v kurzu
probíhá hravou a zábavnou formou testů, kvízů a her. Věk nerozhoduje, důležitá je
dobrá nálada a zájem.
Informační setkání zájemců o kurz proběhne ve čtvrtek 30. září v 8.00 hod.
v sále na faře v Sadové ulici, kde se domluvíme na dalších termínech. Bližší informace na tel. 734435309.		
Jana Nožková, lektorka kurzu
BUDE VÁS ZAJÍMAT

Top manželství
Milí manželé, mladí, starší, s dětmi či bez nich. Chci vám všem jen v krátkosti
a všemi deseti doporučit manželské večery. Když jsem před necelým rokem do tohoto projektu „naskočila“, neočekávala jsem velké věci. Myslela jsem, že si s manželem zopakujeme informace o vztazích a jejich fungování, které jsme slyšeli už
několikrát, ale opak je pravdou. Každým dnem zjišťuji, že tato nedělní odpoledne
nás a naše manželství neskutečně posunula. Společně si dokážeme naplánovat čas
jen pro nás, ze kterého já osobně čerpám ještě další týdny. Přijde mi, že jsme na
jedné lodi jak v komunikaci, tak v řešení problému nebo prožívání všedních dní.
To jsme předtím nebyli. Opravdu moc doporučuji všem manželům, je to jen o tom se
hecnout, tak do toho běžte! Nový kurz začíná 26. září a organizuje ho Centrum pro
rodinu. Fungující manželství – vpřed!
Marie Rozumková
ŽIVOT FARNOSTÍ   15 • 2021
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LETNÍ TÁBORY

Ministrantský tábor Vidče

Tábor jsme zahájili v neděli 18. července na nádraží, ze kterého jsme pod vedením Honzy Rozsypálka – Palečka a animátorů vyjeli vlakem do Zubří a od něj pěšky
na chatu na Vidči, kde jsme se setkali s otcem Petrem Vaculíkem a kuchařem Jirkou Lindnerem. Zde jsme se ubytovali a zahájili naši „Cestu kolem světa“. Provázeli
nás dva „misionáři“, kteří nám vyprávěli o zážitcích a zkušenostech z jejich misií,
o různých překážkách a skvělých zážitcích. Během cesty nás opustil na jeden den
Paleček, aby na Svatém Hostýně obnovil salesiánský slib. Užili jsme si spoustu her,
zábavy, ale i ztišení, modlitbu a mši svatou. Cestu jsme zakončili tradičně dražbou,
ze které si každý něco odnesl. V sobotu jsme se vydali do Zubří a vlakem dorazili
domů do Zlína.		
Dominik Brhel

Farní tábor pro starší děti ve Starých Hutích

Po letech se nám podařilo uspořádat tábor pouze pro starší děti. Našlo se 15
statečných táborníků a vedoucích, kteří se 25. července vydali na pokusný let vyhlídkovým balonem.
Náš balon se však setkal s prudkou bouří a my jsme přistáli na neznámé půdě
verneovského Tajuplného ostrova, který se pro naše účely nacházel ve Starých Hutích. Našli jsme kroniku Seana Andersona, který na ostrově ztroskotal nějakou dobu
před námi, a my jsme tak mohli čerpat z jeho rad a poučit se z jeho chyb.
Rozdělili jsme se na skupinky podle toho, co komu nejvíce jde: Technici, Kronikáři, Kartografové, Medici a Lovci. Každá skupina měla svůj důležitý úkol a starala
se o naše přežití.
Zjistili jsme, že Ostrov není jen krásné neobjevené místo na Zemi, ale že si také
umí zázračně pohrát s naší identitou a snaží se nás o ni připravit. Abychom se dostali zpět domů, museli jsme se nejprve utvrdit v tom, kdo jsme, kde jsme vyrůstali, jak
důležitá je rodina, jaké jsou mé vlastnosti a temperament, co mi jde a nejde, jaké je
poslání ženy a muže, jak se prezentuji v online světě a kdo je můj Bůh. Všechny tyto
věci tvoří naši identitu a nám se podařilo její velkou část v sobě odkrýt a dostat se
pomocí ponorky Nautilu zpět do našeho světa.
Děkujeme za všechny modlitby a podporu od rodin a ostatních příznivců farních
táborů. Velké díky patří i všem vedoucím za přípravu, otci Kamilovi za jeho účast
a velkou duchovní oporu na táboře a hlavně všem holkám a klukům za jejich energii
a společenství. Těšíme se na příští rok.
Anna Pešlová

Farní příměstský tábor – Popoupo

V prvním srpnovém týdnu proběhl farní příměstský tábor, tentokrát na téma
Popoupo – podivuhodná pouť pouští (podle knihy autorky Z. Holasové).
Spolu s hlavními hrdiny příběhu jsme se ocitli na poušti. Na začátku jsme se propadli do tekutých písků, ale po vynaloženém úsilí našli pomerančový háj, který nám
16
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poskytl ochranu před sluncem a zahnal hlad i žízeň. Další den nás čekalo kritické
pásmo, ve kterém jsme zjistili, jak je vzácná voda. Zde jsme se setkali s Bratrem
Píseň, který nás dovedl do Zeleného údolí – místa chráněného před sluncem, s dostatkem osvěžení i vody ke koupání.
Třetí den jsme měli projít Dračí stezkou a nevzbudit draka. Byl to opravdu těžký úkol! Draka jsme sice vzbudili, ale s pomocí rad Drakobijce se nám ho podařilo
porazit. Bohužel se nám při boji zranil Michal, jeden z hlavních hrdinů příběhu. Díky
tomu jsme se naučili ošetřovat různá zranění. Michal byl pak schopný doputovat
spolu s námi do hradu Krásné paní, kam nás pozvala na slavnostní večeři a kde jsme
přenocovali.
Poslední dopoledne nás pak čekala Pustá pláň. Pro některé bylo její projití snadné, jiní nedokázali odolat pokušením a trochu zabloudili. Naštěstí jsme se pak všichni sešli u mostu přes Velkou prázdnotu. Bylo težké jej přejít, protože Stín, kterého
jsme si na začátku příběhu ani nevšimli, už nabral tolik síly, že nám mohl most rozbíjet a stáhnout nás dolů. Ale my jsme se nevzdali a společně dorazili za Pastýřem a ke
studni, která byla cílem hry. Tam jsme mohli uvidět ten nejlepší obraz – sami sebe.
Pastýř nás ještě vybavil zbrojí, abychom mohli i dále bojovat se svými draky a stíny
a byli dobrými rytíři Velkého Krále. Věřím, že budeme statečnými rytíři!
Děkujeme všem, kteří se na průběhu tábora podíleli!
Petra Tomšů

Farní tábor pro mladší děti

Od 8. do 14. srpna jsme tábor prožívali na faře v Bratřejově. Hlavním tématem
byla identita každého z nás, takže jsme postupně každý den s dětmi probírali části své osobnosti: rodinu, temperamenty – zda jsem introvert či extrovert, co dělá
muže mužem, ženu ženou, on-line prostor – co sledujeme na YouTube a jak trávíme
čas na sociálních sítích. To všechno jsme potřebovali vědět, protože jsme v rámci
táborového příběhu havarovali s naším letadlem letecké společnosti PUOS na tajuplném ostrově. Život na ostrově nebyl vůbec jednoduchý, dokonce jsme potkali
domorodce, kteří nám unesli člena výpravy, ale naštěstí se nám ho podařilo osvobodit. Jediná šance, jak se vrátit domů, byla opravit ponorku Nautilus. Spaní pod širým
nebem a noční hlídky v ponorce byly silným zážitkem. Dozvěděli jsme se však, že
pro odplutí potřebujeme lépe poznat sami sebe.
V pátek jsme ukončovali tábor v kostele a odevzdávali svoji osobnost do Božích
rukou. Na konci mohly děti přijít za vedoucími, popovídat si s nimi, obejmout se
a říct si něco pěkného. Tato aktivita plánovaná na půl hodiny se protáhla na dvě
hodiny a dětem se vůbec nechtělo z kostela odejít. Na všech byla vidět radost a zároveň smutek, že budou muset příštího dne z tábora odjet.
Děkuji otci Miroslavovi Obšivanovi, že vždy, když mohl, byl na táboře a moc nám
pomohl. Mše svatá pro vedoucí v šest ráno byla nezapomenutelná! Také moc děkujeme rodičům za velkou podporu tábora a modlitby.
Tábor proběhl ve spolupráci se spolkem SARKANDER, z.s. a za podpory MŠMT a Fondu
mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína.
Jan Zatloukal a Filip Vápeník
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6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO
Pasecký žleb 5177, Zlín, tel.: 736 522 830
e-mail: skaut.6.zlin@volny.cz, internet: www.zlin6.cz

Tábor Medvědic
Letošní třítýdenní tábor skautek se uskutečnil začátkem prázdnin a už od počátku se nesl ve jménu přírody. Začalo to hned příjezdem. Nikde nic, všude pusto
a prázdno. Stany nikde, latrína nikde, odpadovka ani kamna. Tak započalo naše setkání s přírodou. Díky pomoci tatínků, maminek, hlídačů a naší vlastní síle jsme se
skautkami zvládly celý tábor postavit během pár dní.
Potom už jsme se mohly plně věnovat programu. Staly jsme se členkami indiánského kmene Hunkpapů – v krajině plné přírodních krás a nevídaného bohatství.
Noví osadníci však byli schopni pro zlato udělat cokoliv, a my jsme se tak staly obětí
jejich zrady. Naučily jsme se trpělivosti, spolupráci a víře ve vítězství, které se nám
nakonec podařilo ve velké bitvě u Little Bighornu.
V průběhu tábora nás navštívili naši kněží, se kterými jsme prožili mše svaté.
Devět z nás složilo skautský slib. Po třech týdnech strávených v Lidečku se nám
odtud vůbec nechtělo odjíždět. Už teď se těšíme na příští rok.
Eva Hurtová

Tábor Ontaria – VOSB
Zkratka názvu letošního tábora VOSB znamená Výbor pro Ochranu Světové
Bezpečnosti. Pro tuto organizaci jsme se skauty z oddílu Ontario od našeho příjezdu pracovali. Naše úkoly nejdříve spočívaly v získávání nebezpečných artefaktů,
které mohly ohrozit svět. Ovšem po misi, kdy jsme zatkli jakéhosi člověka, u nás
vyvstaly otázky, zda je naše konání opravdu správné. Poté, co organizace zatkla
několik všetečných členů z našich řad a chtěla nám vymazat mozky, jsme se proti
ní vzbouřili a v boji pokračovali až do její úplné porážky a opětovného ukrytí nalezených artefaktů.
Třítýdenního tábora, který se konal počátkem prázdnin, se zúčastnil rekordní
počet členů – 22 z celkem 23. To je podle mě nejlepší výsledek na táboře skautů za
celou dobu, co se jich účastním. Na spodní louce ve stejný termín s námi tábořily
skautky, se kterými jsme podnikli několik společných programů, které si snad oba
oddíly užily. Po celou dobu jsme navíc udržovali mezitáborovou poštu, jež se setkala s velkým úspěchem.
Rád bych skautkám poděkoval za příjemnou společnost, jejich vedoucím také
za dobrou organizační komunikaci. Dík patří také kuchařům i kuchařkám – Andi, Eli,
Leošovi, Bartovi, Gigimu a Codymu – za to, že nás nenechali o hladu. Díky vedoucím
Ontaria za přípravu a vedení tábora a všem členům i vedoucím Ontaria děkuji, že na
tábor jeli a že jsme prožili tři krásné společné týdny mezi lesy v Lidečku. Jan Riedl
18
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Vlčata ve zlatonosné zemi

Po roce plném nejistoty, zda se vůbec bude moci tábořit, jsme se zase dočkali
našeho dvoutýdenního tábora v Lidečku, a to v druhé polovině července. Ihned po
příjezdu jsme byli uvítáni kapitánem, který nás všechny naverboval na plavbu do
zlatonosné země. Krátce potom, co jsme přišli do městečka Gold Town, nás přijal
místní bankéř a šerif společně se starým zlatokopem Tomem a panem Goldsteinem.
Jakmile jsme se vydali na první těžbu, zjistili jsme, že kapitán měl skutečně pravdu.
Zlata tam bylo opravdu hodně pro všechny. To by ale přece nebyl tábor, kdyby se
jenom těžilo zlato a nevyskytly se žádné problémy! Naši banku velmi brzy vyloupili
indiáni, proti kterým jsme okamžitě vzali do rukou zbraně a šli je vyklepat. Vzápětí
se ukázalo, že indiáni nejsou naši nepřátelé, jen měli strach, že jsme další plenitelé,
kteří už několik let ničí jejich vesnice. Tak jsme se s indiány spojili a po těžkých bojích
proti plenitelům – držitelům totemů síly, které z nich dělaly neporazitelné – jsme
nakonec zvítězili.
Mimo úžasný příběh jsme měli na táboře spoustu dalšího krásného programu.
Nechyběl nám bazén a s ním i volby bazénového diktátora (některý z vedoucích),
kterého jsme nedobrovolně vykoupali. Společný den se světluškami jsme si také
velmi užili. Milovníkům zvířat přijel jeden chovatel ukázat hady a jiná exotická zvířata – při pohledu na krajtu mřížkovanou ječelo strachy pouze několik vedoucích
světlušek.
Letošní tábor se velmi vydařil a všechny nás posunul zase dál. Pevně věříme, že
ten následující bude ještě lepší, a na závěr přejeme všem hodně štěstí do nadcházejícího skautského roku.		
Martin Malý

Mezi elfy v bájné říši Alagësii

Letošní dvoutýdenní tábor jsme se světluškami strávily v druhé polovině července mezi elfy v bájné říši Alagësii. Světlušky sledovaly zradu Celeiny, mladší z elfských
princezen, a následovaly starší a právoplatnou královnu Arwen v cestě za záchranou říše od krutovlády její mladší sestry.
Naše dobrodružství v Lidečku se ale neodehrávalo pouze v bájné Alagësii.
Pět z našich světlušek dospělo ke složení slibu a některé úspěšně splnily požadavky
k udělení první a druhé hvězdy. Dvě naše děvčata dokonce splnila tři kapky rosy, na
což jsme všechny vedoucí velmi hrdé. Letošní tábor je pro nás netradiční také tím,
že jedna z našich vedoucích složila skautský slib.
Během tábora jsme si užily spoustu legrace a zábavy jak při družinovém, tak oddílovém programu. Strávily jsme společný den s oddílem vlčat, který tábořil o louku
výše, a nechyběl nám ani výlet s netradiční trasou.
Letošní tábor pro nás byl počtem táborníků velmi neobvyklý, ale nesl se více
v rodinném duchu. Tábor všechny hodnotíme velmi kladně, dokonce jako nejlepší
za posledních několik let.		
Kristýna Pekaříková
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Cosa nostra

Náš tábor se, jako již obvykle, skládal ze dvou částí. Výchozím místem naší putovní části tábora se od 23. července staly Mariánské Lázně. Po jejich prohlídce jsme
vykročili na dvoudenní putování napříč Slavkovským lesem. Následně jsme dorazili do Sokolova, kde jsme si zpříjemnili večer návštěvou městských lázní. V pondělí
ráno jsme na kánoích zahájili splouvání řeky Ohře, které nám dohromady zabralo
pět dní, včetně jednoho odpočinkového. Kromě plavby po řece jsme taky poznávali historická města po trase – například Loket nebo Karlovy Vary. Po úspěšném
zdolání padesátikilometrové plavby (a mnoha zkušenostech z různorodých kempů)
jsme se přesunuli vlakem přes celou republiku do Lidečka, kde nás čekala druhá
část našeho tábora.
Během prvního táborového dne jsme byli pozváni na slavnostní otevření Casina
od samotného majitele Dona Morettiho. V závěru večera jsme však skončili v dluhu
a museli jsme se tedy vykoupit prací pro místní mafii. Každý obdržel určitou sumu
peněz, se kterou mohl po celý večer disponovat. Ještě ke všemu jsme byli zpočátku
tábora svědky toho, jak byl zabit Don naší mafiánské rodiny. Postupem času jsme
vybírali výpalné od nejrůznějších dlužníků, pašovali nelegální zboží, pátrali po vrahovi našeho Dona a na závěr jsme se stali součástí přestřelky v rámci gangu, kdy
jsme se nemohli dohodnout, kdo bude stát v čele našeho gangu po zesnulém Donovi. Tím zanikla rodina Cosa Nostra a my jsme se plni zážitků vrátili 10. srpna do svých
domovů.
Filip Ondráček

Začali jsme na třetím tábořišti

Jelikož je nás ve skautském středisku už tolik, že se do dvou tábořišť nevejdeme, letos se podařilo domluvit třetí tábořiště v Lidečku na „slibové louce“. Měli
jsme možnost si vyzkoušet stavbu a spaní v nových stanech typu Zubřík (poprvé byl
postaven v roce 1988). Je to česká alternativa k týpí, která vychází ze stanů paleolitických lovců. Na rozdíl od týpí má však jen dvě nosné tyče.
S dětmi jsme putovali po stopách sv. Pavla, který představil Krista uctívačům
bohyně Artemis, a dopluli jsme až do Říma. Slavili jsme i mši svatou v přírodě
s P. Michalem Zahálkou, který už je naší tradiční duchovní podporou.
Tím, že jsme si museli celý tábor postavit, to bylo trochu náročnější než obvykle.
Hezky to vystihl při večerní modlitbě malý Petřík: „Pane Bože, prosíme tě, ať ten
tábor dostavíme dřív, než odjedeme.“
Díky patří skautskému středisku, že nám umožňuje rodinné tábory uskutečnit.
Jsme vděční, že se děti můžou seznámit s prostředím, které máme rádi, a se stylem
života, jenž je nám blízký.		 Vladimíra a Josef Němečkovi

Tábor Mrňat

Pohodlně se usadíme do sedačky a můžeme vyrazit…
Před námi se otevírá široká prérie s výhledem na vycházející slunce. Na severu
a západě se k nebi tyčí velká pohoří a skaliska. Sotva se trochu porozhlédneme po
20
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našem novém útočišti, objeví se šaman Bílý Orel, který nás se svou dcerou Rybanou
zavede do světa plného indánského křiku, barev, tance a především výzev. Pokud
se chceme stát pravými indiány, čekají nás úkoly třech orlích per. A co všechno musíme na cestě k indiánské čelence zvládnout?
Vyrobit si kmenový totem, střílet z luku, nepozorovaně pozorovat bizona, rozpoznat zvířecí stopy, souhvězdí a stromy (a to i za bouře a průtrže mračen), neslyšně projít pavučinou, přejít lanový most, lovit ryby, vyrobit si tomahawk, indiánské
triko a odlitek ze sádry... Na konci tábora se každému z nás na hlavě vyjímá ozdobená čelenka se třemi orlími pery. Je skvělé, že jsme se stali pravými indiány. Ještě
lepší však je být součástí indiánského kmene, kde máme kamarády, se kterými můžeme všechna dobrodružství prožívat společně...
Tak nějak by možná děti popsaly náš srpnový tábor Mrňat, kde se nás na přelomu července a srpna sešlo 11 rodin s celkem 27 dětmi. Za dospělé můžeme říct, že
chvíle strávené na táboře jsou pro nás velmi vzácné, plné dobrých vztahů, prožitků
i nostalgie. Děkujeme za všechny modlitby, kterými jste nás provázeli. A za rok snad
zase!		
Barbora a Petr Kolářovi

Tábor se Včelími medvídky

V srpnu jsme se se Včelími medvídky vydali na tři noci do Lidečka. Nově zbudované tábořiště na slibové louce předčilo naše očekávání, jen počasí nás dost pozlobilo.
Zubříci (stany podobné týpíčkům) se v noci zmítali pod poryvy větru a deště. Modlili
jsme se celou noc, aby stany neuletěly, protože pevná střecha nad hlavou se v našem tábořišti nenacházela. Zubříci obstáli!
Děti (ve věku od 1 do 4 let) naštěstí počasí ignorují, takže se směle pouštěly do
plnění úkolů pro Brumdu s Čmeldou a chránily, co se dalo, před popleteným Pučmeloudem. Tábor jsme zakončili stezkou odvahy osvětlenou svíčkami, na konci které
byl ukrytý poklad.
Největším pokladem však je to, že všechny naše děti odjížděly z tábora nadšené.
Zeptali jsme se jich, jestli pojedem příští rok znovu, a odpověď zněla: „Jupí!“
		
Terezie Kožíková

Táboření rodin

Táboření naší skupiny devíti „skautských rodin“ začalo počátkem srpna netradičně, a to dvoudenním putováním po valašských kopcích. S batohy na zádech jsme
se vydali z Lidečka, přes Brumov do Štítné nad Vláří, kde jsme přespali pod širákem.
Druhý den jsme se vydali přes Valašské Klobouky zpět na naše tábořiště v Lidečku-Račném.
Následující dny s námi pobývalo strašidlo Cantervillské, které jsme se snažili zbavit jeho kletby a vysvobodit ho z věčného strašení. To se nám nakonec podařilo díky
spolupráci, vzájemné pomoci, kamarádství, zpěvu a smíchu. Odměnou nám bylo
nejen získání cantervillského pokladu, ale i krásné chvíle, které jsme mohli společně
prožít uprostřed pěkné přírody.
Marie Pašková
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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

Naše společné prázdninové putování se sv. Ludmilou bude zakončeno v sobotu 18. září v Suché Lozi. Ve 14.00 hod.
zahájíme společnou mší svatou v kostele
sv. Ludmily a od 15.00 do 17.00 hod. bude
probíhat v areálu skautské klubovny program pro rodiny s dětmi a losování vítězů
z prázdninového putování. Více informací
získáte na stránkách www.rodinnyzivot.cz

Sedmikrásek

V září opět otvíráme společné cvičení rodičů s dětmi. V úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách bude cvičení probíhat v orlovně. V pondělí odpoledne a v úterý
a ve středu dopoledne bude probíhat v našich prostorách na Jižních Svazích. Přesné
časy a jednotlivé skupinky naleznete na našich webových stránkách.

Cestovatelská přednáška – Bavorsko

Zveme seniory na cestovatelskou přednášku o Bavorsku do Zlínského klubu 204
(sál Senior Pointu). Přednáška se uskuteční ve středu 22. září v 15.00 hod. Je potřeba se předem přihlásit na tel.: 732 376 193.

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.
22
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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 formou online. Bude
zahájen 26. září a bude probíhat vždy v neděli od 18.00 do 20.00 hod. Cena on-line
kurzu činí 1 000 Kč/pár.
Veronika Holíková
CREDO – NADAČNÍ FOND
CREDO CZ – nadační fond, třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
internet: www.credonf.cz

Připravujeme Noc žalmů a workshop s Josefem Byrtusem
Srdečně zveme všechny zlínské farníky, aby se zapojili do čtení Písma, tentokrát
žalmů, které proběhne ve dnech 8.–9. října v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Během jedné noci budeme rozjímat a naslouchat všem 150 žalmům. Zahajovací mši svatou v 18.30 hod.
bude sloužit emeritní olomoucký biskup
Mons. Josef Hrdlička. Čtení žalmů bude
probíhat celou noc, ukončeno bude mší
svatou v 7.30 hod. Odpoledne před akcí
se uskuteční od 16.30 hodin v sále Centra pro rodinu workshop s Josefem Byrtusem na téma Objevujeme Boží Slovo.
Na workshop je možné se přihlašovat
na našem webu.
Pokud se budete chtít zapojit do Noci žalmů jako čtenáři, neváhejte se na mne
obrátit na e-mail: strakova@credonadacnifond.cz
Michaela Straková
HUMOR
„Mámo, já jsem tak rád, že máme jen tři děti.“
„Proč?“
„Tuhle jsem četl, že každé čtvrté dítě, co se na zemi narodí, je Číňan.“
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SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Cesta do Jeruzaléma

Letošní jaro bylo pro nás všechny poměrně dlouhé a hlavně psychicky náročné.
Společenství vdov a vdovců se proto rozhodlo zorganizovat pěší pouť do Jeruzaléma. Účast byla otevřená pro všechny zájemce. Všichni účastníci měli za úkol chodit co nejvíce na procházky
a každý týden nahlásit ušlou
vzdálenost. Pouť trvala po
celý měsíc květen. Kilometry všech poutníků se sčítaly
dohromady, a kdo chtěl,
mohl během této doby plnit
i různé úkoly, za které obdržel kilometry navíc.
Akce se setkala s velkým
ohlasem. Celkem se jí zúčastnilo 43 poutníků z různých míst naší republiky a různého věku. Nejstaršímu poutníkovi bylo 91 let a nejmladšímu 29 let. Každý se snažil přispět podle svých sil a možností. Náš cíl byl ambiciózní, protože trasa pro pěší ze Zlína do Jeruzaléma měří podle dostupných map 4 456 km. No, a jak myslíte, že jsme
dopadli? Podařilo se nám dojít do cíle? Ano – společně jsme zdolali 4 861 km, posílili
zdraví, sounáležitost a šířili jsme kolem sebe pozitivní atmosféru. Každý kilometr.
Závěrem bychom rádi zmínili výkony těch nejlepších. Naše nejstarší účastnice
paní Miloslava Brychtová (1937) nachodila krásných 274 km, další byla paní Marie
Jarolímová (1952) s 261 kilometry a nesmíme zapomenout ani na paní Marii Trávničkovou (1942), která přispěla 250 kilometry. Nejlepší z každé kategorie byli odměněni diplomem a knihou v hodnotě 200 Kč dle vlastního výběru.
Lucie Trpělková

Poděkování

Společenství vdov a vdovců touto cestou děkuje Ing. Lucii Trpělkové za velkou
ochotu, se kterou se většiny úkolů spojených s akcí Cesta do Jeruzaléma ujala.
Posloužit lidem je určitě záslužný skutek.
Alenka Panáková

Jak porozumět Starému zákonu

Srdečně zveme na přednášku s besedou a prezentací na téma Jak porozumět
Starému zákonu, která se uskuteční v pondělí 13. září v 16.30 hod. v kostele sv. Filipa
a Jakuba. Přednášku povede ThLic. Mgr. Stanislav Pacner, Th.D. z katedry biblistiky
Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vstupné je
dobrovolné.		
Alenka Panáková
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