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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Chvála Kristu!
Bratři a sestry, dovolte, abych vám představil novou iniciativu salesiánské komunity. Jedná se o „Sdružení Panny
Marie Pomocnice“ italsky „Associazione di Maria Ausiliatrice“
(ADMA).
Sdružení založil Don Bosko a kanonicky bylo ustanoveno
18. 4. 1864 v bazilice Panny Marie Pomocnice v Turíně. Papež
Pius IX. udělil dne 5. 4. 1870 právo zakládat Sdružení po celém
světě. Hlavní představený Don Egidio Vigano se svou radou Sdružení oficiálně uznal
za součást Salesiánské rodiny.
Smyslem Sdružení je pomoc na osobní cestě ke svatosti a podpora salesiánského apoštolátu.
Dále podporuje osobní oddanost i veřejnou úctu k Panně Marii Pomocnici křesťanů a úctu ke svátostnému Kristu. Pokud to rozvedeme, klade důraz na tyto hodnoty a zásady:
1. Vydávat svědectví dobrého křesťanského života (ve vlastních životních okolnostech), v rodině, v zaměstnání, mezi přáteli.
2. Prožívat každodenní evangelijní spiritualitu podle Mariina vzoru, zvláště
vděčně chválit Boha a zůstávat mu věrný/á v nesnázích a těžkostech.
3. Pravidelně a často přijímat svátosti církve, zvláště eucharistii a svátost smíření.
4. Prožívat a šířit zbožnou oddanost Panně Marii Pomocnici v duchu Dona
Boska.
5. Slavit připomínku Panny Marie Pomocnice každého 24. dne v měsíci a podle
možností se účastnit mariánských slavností a svátků.
6. Prožívat lidové pobožnosti k Panně Marii: růženec, novény, poutě do mariánských svatyní, požehnání Panny Marie Pomocnice.
7. Spolupracovat na životě své farnosti: při liturgii, vyučování a jinými službami.
8. Modlit se za salesiánský apoštolát, zvláště za místní salesiánské dílo, za mládež a osoby v nouzi.
9. Modlit se za Salesiánskou rodinu, zvláště za povolání řeholní zasvěcená,
kněžská a laická.
Členové mají podíl na duchovních dobrech Salesiánské rodiny. Mají užitek
z modliteb věřících v bazilice Panny Marii Pomocnice v Turíně a z modliteb všech
společenství sdružení ADMA.
Za obvyklých podmínek mohou získávat ve stanovených dnech odpustky církve. Stanovenými dny jsou především mariánské svátky a některé dny významné
pro Salesiánskou rodinu.
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Chceme, aby k 8. prosinci 2021 vznikla ve Zlíně u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů místní skupina Sdružení. Její členové budou zachovávat výše uvedené
závazky. Každé poslední úterý v měsíci se budou setkávat v kostele Panny Marie
Pomocnice křesťanů po večerní mši svaté k modlitbě a ke sdílení salesiánských hodnot. Bude to na základě příběhů ze života sv. Jana Boska. Po určité době nutné ke
ztotožnění se s místní skupinou se členové místní skupiny přidruží ke světovému
hnutí Asociace Panny Marie Pomocnice křesťanů, tj. k prvotní skupině ve svatyni Panny Marie Pomocnice v Turíně, kde budou zapsáni mezi členy Associazione
di Maria Ausiliatrice v basilice Panny Marie Pomocnice křesťanů.
Pokud jsem ve vás probudil zájem a vnitřně se cítíte touto nabídkou osloveni, přijďte v úterý 23. listopadu na mši svatou v 18.30 hod. do kostela Panny Marie
Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Po mši svaté si můžeme říci více.		
		
P. Petr Vaculík, SDB
Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE
7. 11. Třicátá druhá neděle v mezidobí
			(1 Král 17,10–16; Žid 9,24–28; Mk 12,38–44)
ÚT
9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
ST
10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
ČT
11. 11. Památka sv. Martina, biskupa
PÁ
12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
SO
13. 11. Památka sv. Anežky České, panny
NE
14. 11. Třicátá třetí neděle v mezidobí
			(Dan 12,1–3; Žid 10,11–14.18; Mk 13,24–32)
PO
15. 11. Nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
ÚT
16. 11. Nezávazná památka sv. Markéty Skotské
			 Nezávazná památka sv. Gertrudy, panny
ST
17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
ČT
18. 11. Nezávazná památka posvěcení římských bazilik svatých apoštolů
Petra a Pavla
SO
20. 11. Sobotní památka Panny Marie
NE
21. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále
			(Dan 7,13–14; Zj 1,5–8; Jan 18,33b–37)

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 21. listopadu 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 15. listopadu 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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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 Misijní sbírku

Děkuji všem, kteří jste podpořili Misie při sbírkách v kostele nebo zakoupením výrobků při misijním jarmarku. Sbírka v kostele činila 96 525 Kč, výtěžek misijního jarmarku 50 837 Kč. Vaše štědrost vynesla misiím celkem 147 362 Kč.
Děkuji také všem, kteří se aktivně zapojili do misijního jarmarku, organizačnímu
týmu, prodejcům ve stáncích a především těm, kteří vyráběli výrobky k prodeji, dospělým i dětem. Děkujeme také dětem a vychovatelkám z Církevní základní školy,
které společně pro jarmark vyráběly.

Omezení kvůli šíření nemoci covid-19

Z důvodu šíření covidu–19 je omezena možnost návštěv v nemocnici a do odvolání se tam nebudou konat sobotní bohoslužby. Ze stejných důvodů jsme uzavřeli
klub Pod kánoí pro nedělní setkávání. Nadále ale mohou probíhat rozběhnuté farní
projekty: Škola společenství, Kurz paměti, setkávání různých společenství a skupin.
Prosíme však o vzájemnou ohleduplnost a dodržování aktuálních opatření. Prosíme
také farníky, aby opět volili formu přijímání eucharistie na ruku.

Děkanátní setkání mládeže

Na přání papeže Františka se Světový den mládeže přesouvá z jarních měsíců na
víkend o Slavnosti Ježíše Krista Krále. Proto zveme všechny mladé na Děkanátní
setkání mládeže, které se koná v sobotu 20. listopadu v Otrokovicích. Těšit se můžete na zajímavé workshopy, katechezi, chvály i mši svatou s otcem arcibiskupem
Janem. Více k programu naleznete na plakátku.

Setkání akolytů

V sobotu 20. listopadu od 7.30 do 10.00 hod. se na faře uskuteční setkání všech
akolytů naší farnosti.

Zapojte se do synodální cesty v naší farnosti

Chci povzbudit každého z farníků, aby se zapojil do synodální cesty, na kterou nás
zve papež František. Zapojit se může opravdu každý. Buď aktivně jako účastník pracovních skupinek, které se právě vytváří a měly by se v listopadu začít setkávat,
nebo modlitbou za tuto synodální cestu. Více informací k přípravám synody v naší
farnosti najdete dále ve zpravodaji. Farním koordinátorem je František Chvatík.

Prodej vánočních růží pro dětskou onkologii

První neděli adventní se v naší farnosti uskuteční charitativní sbírka, kterou pořádá
Šance Olomouc o.p.s. a která má podpořit těžce nemocné děti na Dětské klinice
Fakultní nemocnice v Olomouci. Vánoční růže v ceně 120 Kč si budete moci zakoupit
v neděli 28. listopadu v předsíni kostela po všech dopoledních bohoslužbách.
		
P. Kamil Obr
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Oprava varhan

Varhany byly rozebrány a postupně se odvážejí do varhanářské dílny. Byly demontovány všechny jejich části. Píšťaly budou vyfoukány, vyčištěny, vyklepány
a konzervovány. Hrací stůl byl také odvezen a projde celkovou úpravou. Na místě
zůstal jen hlavní vzduchový měch, který je umístěn pod prvním a druhým manuálem
píšťal. Také píšťaly, které jsou viditelné z interiéru kostela (tzv. varhanní prospekt),
budou rozebrány a renovovány Díky demontáži varhan se dostaneme do míst, kde
se několik desetiletí nemalovalo a neuklízelo.

Výmalba kostela

Postup malířských prací nám naznačuje, jak bude náš kostel za nějaký čas vypadat. Patrné jsou také další změny. Sochy budou umístěny v jiné výšce. Dojde také
k přesunu sochy sv. Anny a sv. Josefa, kteří byli hlavami přiraženi až k podlaze kůru.
Nově dostanou vzdušnější prostor mezi předními a zadními zpovědnicemi. Budou
odstraněna boční nástěnná světla a budou přesunuty sochy sv. Judy a sv. Františka.
Tím pádem také došlo ke změně umístění pokladny sv. Judy. Dále zmizely všechny
zlacené prvky a plochy září čistotou. Může to působit příliš stroze a jednotvárně,
avšak současná výmalba je návratem k původnímu řešení interiéru kostela. Můžeme se jen domnívat, jaká byla myšlenka architektů z 30.–40. let minulého století.
Novým záměrem je, aby nás při návštěvě kostela nic vizuálně nerušilo a neodpoutávalo naši pozornost. Touto výmalbou budou také více zvýrazněny mozaiky a fresky.
Inventář kostela je velmi strohý a můžeme se více soustředit na duchovní a vnitřní
hloubku kostela. Kéž všechny změny a opravy kostela směřují k tomu, že se v kostele budeme dobře cítit a budeme se sem rádi vracet. Protože Bohu patří to nejlepší.		
		
Pavel Šintál

Snímky 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

Stalo se

První svaté přijímání
V neděli 24. října přijalo poprvé 32 dětí Pána Ježíše. Deo gratias!
Pobožnost na hřbitově
V neděli 31. října jsme se sešli na Dušičkové pobožnosti na hřbitově na Mladcové.

Oznamujeme

Nedělní klub pro dospělé
Klub začíná od 7. listopadu, začátek je v 17.00 hod. Každá druhá neděle bude tematicky zaměřena. Některá nedělní odpoledne bychom mohli věnovat synodě.
Opatření v Klubu
Návštěvníci vnitřních prostor Klubu starší 12 let se musí prokázat na recepci dokladem o bezinfekčnosti, tj. buď platným negativním testem na covid-19 (délka platnosti testů u antigenního je 24 hod. a u PCR testu je 72 hod.), potvrzením o prodělání covidu-19 v posledních 180 dnech nebo potvrzením o očkování na covid-19
(nejméně 14 dní od aplikace poslední dávky). Další možností je provedení samotestu s negativním výsledkem na místě (test je k dispozici na recepci za 100 Kč).
Ve vnitřních prostorách je nyní povinnost nosit respirátory.

Svátost nemocných

Společné udělování svátosti nemocných bude v kostele v sobotu 13. listopadu
ve 14.00 hod. Zpovídat budeme od 13:15. Prosíme, hlaste se! Povzbuďte také další,
o nichž víte a jimž svátost doporučíte. Prosíme, oznamte, je-li třeba někomu pomoci
s dopravou. Děkujeme.

Jsme děti Tvé

Přehlídka dětských souborů a schol Jsme děti Tvé se koná v našem kostele v neděli
14. listopadu od 15.30 hod.

Mše svatá s otcem arcibiskupem

Ve čtvrtek 18. listopadu dopoledne bude v našem kostele mše svatá s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Bohoslužba bude obětována za zemřelé kněze našeho
a vizovického děkanátu.

Církevní Silvestr

V neděli 21. listopadu se bude (za obvyklých podmínek – tj. s řízky a bramborovým
salátem...) konat tradiční Církevní Silvestr. Srdečně všechny zveme!

Dobročinný jarmark

Salesiánský dobročinný jarmark se uskuteční první neděli adventní 28. listopadu.
Kdo by chtěl přispět svými výrobky, může je přinést do 21. listopadu. Děkujeme.
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Prodej adventních věnců a vánočních hvězd
Také letos bychom rádi podpořili dětskou hematoonkologii v Olomouci a přijímáme objednávky na adventní věnce a vánoční hvězdy (růže).
Adventní věnce je možné si objednat do středy 10. listopadu, prodej proběhne
v neděli 21. listopadu po mši svaté v 8.30 a v 10.00 hod.
Vánoční hvězdy je třeba objednat do 21. listopadu, prodávat se budou 1. neděli
adventní 28. listopadu po každé dopolední mši svaté.
Zájemci se mohou zapisovat na stolku pod kůrem, případně na tel.: 721 665 916.
Výtěžek poputuje na podporu vážně nemocných dětí a jejich rodin, na uspořádání rekondičních pobytů pro děti, humanizaci nemocničního prostředí aj.
Děkujeme za vaši pomoc.		
P. Dan Žůrek, SDB
KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2021
KŘTY                                                                                
Damián Šarbel Dovrtěl
Filip Ignác Polomík
Natálie Veronika Vojtková
Barbora Šerá
Klaudie Marie Hejtmánková
Veronika Kateřina Schuchová
Klára Marie Natálie Kudláčková
Tadeáš Michael Mikel
Ondřej Mikala
Maxmilián Slezáček
Emílie Eva Šandorová
Ela Kučálová
Štěpán Robert Kunorza
Theo Dvořák
Samuel Steiner
SŇATKY                                                                                
Jan Vacula a Klára Popelková
POHŘBY                                                                        
Jan Vojáček (1937)
Miroslava Šenkyříková (1937)
Jindřich Eder (1942)
Alena Tomšů (1940)
Karel Deneš (1943)
Vlasta Berčíková (1935)
Alexandr Müller (1967)
Adolf Hašpica (1936)
Božena Wünsche (1939)
Helena Pinkasová (1954)
Martin Vavřík (1952)
Milada Švachová (1938)
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SYNODA 2021–2023

Synoda pokračuje

Milí přátelé a spolufarníci, kamarádi. V minulém
čísle jsme vás informovali o zahájení synodálního procesu v církvi i našich farnostech.
Svatý Otec František prosí, aby synoda nezůstala
na papíru někde v šuplíku. Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit
důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni
od druhých a také vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat
srdce a rukám navrátí sílu.
Prosba papeže Františka směřuje ke všem pokřtěným, aby se zapojili do tohoto
díla pod vedením Ducha svatého skrze naslouchání všem lidem. Vyzývá, aby vyjádřili své názory a podněty vedoucí k rozvoji církve. Vykročit může každý, kdo chce
spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě církve. Takové církve, jak ji
zamýšlí Kristus. A ptá se každého z nás: „Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty“?
Je čas vytvořit pracovní skupinky, které mají být místem, kde bude možné zakusit, že jsme jako církev společně na cestě, po které nás vede Duch Svatý. Právě
v těchto skupinkách si budeme moci uvědomit a prožít, co to znamená být synodální církev. Tyto skupinky mají za úkol stát se prostorem, kde může každý bez obav,
ve svobodě, pravdě a lásce vyjádřit svoji zkušenost s církví jako společenstvím na
cestě. Půjde o to vytvořit prostředí vzájemného naslouchání, kde je každý přijat
a v němž se předpokládá jako výchozí bod otevřenost vůči pohledu druhého. Především v tom případě, pokud se jedná o člověka, který třeba jen těžko hledá slova,
aby formuloval svůj názor, nebo jehož hlas je obvykle předem pokládán za bezvýznamný. A třeba nebyl nikdy našimi farnostmi osloven ke spolupráci.
Skupinky v doporučeném počtu 4–6 osob se sejdou třikrát, budou se společně
zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato fáze, odehrávající se na celém světě, bude v naší arcidiecézi trvat do konce ledna 2022. Následně budou vypracovány „syntézy“ z diecézí k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces
bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023.
K naplnění cílů synody je třeba modlitba, dobrá vůle a nabídka, co já mohu udělat pro dobro církve, potažmo pro dobro celého světa. Nebojme se.
Opakovaně zveme k zapojení opravdu každého. Skupinky povedou členové
pastorační rady, vedoucí již fungujících společenství a další ochotní farníci. Přihlaste
se prosíme co nejdříve na faře, v sakristii nebo e-mailem.
Pro farnost sv. Filipa a Jakuba: frantisekchvatik@centrum.cz
Pro farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů: fazlin-pmpk@ado.cz
		
František Chvatík a P. Antonín Pražan, SDB
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CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Česká 4787, 760 05 Zlín – Jižní Svahy, tel./fax: 577 271 434
e-mail: czs@czszlin.cz, www.czszlin.cz

První svaté přijímání

V neděli 24. října se při mši svaté v 9.30hod. v kostele Panny Marie Pomocnice
křesťanů dočkalo svého prvního svatého přijímání 32 dětí, z nichž bylo 17 ze 4. A
z naší školy. Na tuto slavnostní chvíli musely čekat opravdu dlouho, jejich příprava byla narušena v době lockdownu, ale díky velkému a obětavému nasazení paní
učitelky Hanky Poislové a otce Dana Žůrka nakonec všechno dospělo ke zdárnému
konci. Mohli jsme se tak radovat z krásné slavnosti doprovázené slunečným počasím a hlavně Božím požehnáním. Přejeme dětem, aby vytrvaly na cestě se svým
Spasitelem a Přítelem po celý život.		
Marie Horáková

Kurz V DISu

Deváťáci si vyjeli v pondělí 20. září na třídenní kurz Orientačních dnů do Domu
Ignáce Stuchlého ve Fryštáku (DIS). Podobnou akci zažili už v 6. třídě. Program,
který je čekal tentokrát, vznikl za podpory EU v rámci projektu „Programy pro školy
– rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu“.
Téma kurzu znělo Média na druhý pohled. Na webu DIS se mimo jiné můžeme
dočíst: „Víme, že média jsou dobrý služebník, ale špatný pán. V čem nám tedy média pomáhají a výrazně usnadňují život? Kde naopak najdeme jejich mezery a prostor, kde nás mohou ohrozit? Mediální manipulace, reklama, sociální sítě, mediální tvorba, o tom
všem je kurz zaměřený na média.“
Po výstupu z autobusu naši třídu čekali dva
animátoři, kteří měli připraveno překvapení v podobě soutěže už na náměstí.
Po příchodu do DISu byli žáci rozděleni do trojic a začala rozehřívací hra Kontrola sítě. Po vydatném chutném obědě a krátkém odpočinku pokračovalo odpoledne venku hrami Trolí farma a Sociální bublifuk. Kluci a holky pobíhali
kolem budovy, skákali přes lano, nosili nafouknuté balonky, bloudili se zavázanýma
očima, házeli talířem frisbee a přitom získávali pravdivé či nepravdivé články. Před
večeří si v klubovně zkusili za úplného ticha hororovou aktivitu s židlemi – Akustoidi.
Večer týmy soutěžily ve znalostní soutěži X-challenge z oblasti internetu a sociálních
sítí.
Druhý den dopoledne měly vytvořené týmy za úkol zpracovat zadané téma konspirační teorie a připravit přesvědčovací kampaň na večerní prezentaci. Odpoledne se žáci ve svých skupinách stali reportéry. V okolí kostela a náměstí vyhledávali
očité svědky údajné kriminální události a zaznamenávali jejich svědectví na kameru
mobilu.
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Každý den byl před večerkou zakončen v klubové místnosti v kruhu jen při svíčkách. V tomto tichu měl každý možnost zhodnotit den, program, spolužáky a instruktory. Před večerkou byla možnost navštívit kapli na večerní modlitbu a každé
ráno byla také možnost zúčastnit se mše svaté.
Třetí den si ještě „vyšli“ schodiště vsedě nohama vzhůru, podbíhali roztočené lano jednotlivě, ve
skupinkách i všichni najednou. Na závěr jsme si navzájem navázali bavlnky na zápěstí s děkovným komentářem.
Moc jsme si to všichni užili a odjížděli plni veselých zážitků, nových znalostí o médiích, dojemných momentů a zjištění, že jsme fajn
parta a dokážeme táhnout za jeden provaz nebo ho společně podběhnout.
Moc děkujeme vedení školy za příležitost absolvovat takový kurz. Na začátek
školního roku to je navíc pro kolektiv skvělý start! Také děkuji místním animátorům,
kteří svou práci odvedli na jedničku a deváťáky dokázali vyhecovat k nadprůměrným výkonům, motivovat a stmelovat. Dík!
Jsem moc rád, že mohu být třídním této party.
Miroslav Škarka

A co na DIS žáci?

DIS byl skvělý, pro mě osobně to bylo dokonalé. Kam jsem se podíval, byly úsměvy
a dobrá nálada. Jako třída jsme se na něm semkli perfektně. To znamená, že ať už jsme
byli s kýmkoliv v týmu, tak jsme se domluvili a užili si tu danou aktivitu. Navíc – nedokážu ani spočítat, kolik krásných věcí bylo řečeno při večerním rituálu a také na konci.
		
deváťák Honza
BUDE VÁS ZAJÍMAT

Vzpomínka na všechny zemřelé pacienty KNTB

V úterý 16. listopadu v 16.15 hod. bude v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích sloužena mše svatá za pacienty zemřelé v době
pandemie, poděkování za uzdravené a prosba o posilu pro všechny zdravotníky
a pečující.		
Michaela Kadlčíková
HLASY A OHLASY

Babyscholička natáčela videoklipy

V neděli 24. října jsme s Babyscholičkou začali s novým projektem natáčení
videoklipů písní – ukazovaček. Chtěli jsme k tomu využít atmosféru ročních období,
první písničky tedy budou z období podzimu.
Rádi bychom, aby tyto písně sloužily případně také jiným farnostem jako inspirace pro děti. Moc děkujeme všem, kteří se do natáčení i nahrávání písní zapojili,
a těšíme se na první výsledky.		
Jana Domanská
ŽIVOT FARNOSTÍ   20 • 2021
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Péče o pečující

V úterý 14. prosince bude poslední letošní setkání s pečujícími. Pečující by neměl
mít na prvním místě svého blízkého, ale sám sebe. Sobecké? Nikoliv. Od roku 2015
nabízí Charita Zlín podporu pečujícím osobám prostřednictvím odborného sociálního poradenství. Ve dvouměsíčním intervalu zve ke skupinovému setkání ty, kteří
se starají o své nejbližší či se na tuto roli připravují. Pečující musejí vědět, že na to
nejsou sami. Skupinové setkání je pak místem, kde příchozí mohou společně sdílet
své pocity a prožitky.
Pro pečující jsou důležité tyto zásady:
• mít na prvním místě sebe
• starat se o sebe nejen fyzicky
• požádat blízké o pomoc s péčí
• nastavit určitou pravidelnost i řád
• využít dávky, které jsou určeny k zajištění péče
• zajistit vhodné pomůcky k péči
• zapojit sociální služby (pečovatelská služba, osobní asistence)
Více informací na tel.: 739 245 973 nebo 739 245 974.
Jana Strouhalová

Adventní koncert duchovní hudby

V sobotu 4. prosince v 16.00 hod. se v kostele sv. Filipa a Jakuba uskuteční koncert duchovní hudby s názvem Benefice pro Mariánku.
V programu vystoupí komorní orchestr Concertino s uměleckým vedoucím
Miroslavem Křivánkem, na hoboj bude hrát Barbora Nováková. Srdečně zveme!

Nabídka DPP

Nabízíme uvolněnou pracovní pozici (práce dohodou – DPP) na místo Pracovník
v sociálních službách, terénní pečovatelská činnost.
Jde o zajímavou, pestrou a odpovědnou práci vykonávanou srdcem, práci, jež je
posláním. Více informací na tel.: 737 736 154
Pavla Romaňáková
HUMOR
„Tak jsem zaměstnán na novém místě, mám tam klid a mám pod sebou dva tisíce
lidí,“ říká muž.
„No to si asi moc klidu neužiješ, tolik lidí pod sebou! Určitě musí někteří proti tobě
reptat nebo mezi nimi začnou spory, ty je budeš muset rovnat,“ lamentuje žena.
„Nikdo nereptá. Nebudou žádné spory! Já totiž kosím trávu na hřbitově!“
12
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SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Výstava Rozkvetlé památky 2021

Jako každý rok se i letos někteří členové Společenství vdov a vdovců rozjeli
v sobotu 23. října do Olomouce podívat se na nazdobené kostely i modlitebny. Jedná se o doprovodnou akci při podzimní výstavě Flora Olomouc. Vybrané kostely
jsou nazdobeny podle nejnovějších trendů předními floristy, kteří předvádějí své
schopnosti a dovednosti. Letos se květiny a sakrální architektura snoubily v kostele
Panny Marie Sněžné, v chrámu sv. Mořice, v kostele Neposkvrněného početí Panny
Marie. Poprvé byl také vyzdoben Husův sbor. Na náměstí
Republiky, před kostelem
Panny Marie Sněžné, se nás
sešlo 18. Zde se nás ujal pan
varhaník, který nám přiblížil
novodobé dějiny, vzal nás na
kůr a zahrál nám na historické
varhany několik skladeb. Byli
jsme obohaceni minikoncertem a neobvyklými pohledy do lodi kostela. Také v dalších kostelích se nám věnoval průvodce a ukázal nám zajímavosti, které by nám
při laické prohlídce unikly. Květinová výzdoba byla naprosto neobvyklá, jednalo se
o květinové brány, nazdobené konstrukce a květiny upevněné na sloupech historického chrámu. Když jsme se dost pokochali touto křehkou krásou, odebrali jsme se
na oběd a zakončili jsme tak krásný den. Máme radost, že se nám všechno vydařilo
a měli jsme opět moc hezkou akci.		
Zdeňka Konečná

Poděkování

Vedení našeho spolku ovdovělých vyslovuje tímto Zdeňce Konečné velké
a upřímné poděkování za perfektní organizaci této obohacující akce. I když se nás
letos ujali průvodci s odborným výkladem, paní Zdeňka, která má vždy připravené
doprovodné slovo, doplnila zajímavostmi jejich odborný výklad. Bohu díky za další
požehnaný den.

Modlitba za synodu

Zveme na další tolik potřebné modlitební setkání, které se uskuteční ve čtvrtek
11. listopadu v 17.00 hod. v kapli v Regině. Modlitby tentokrát obětujeme především
za náš národ a synodální cestu. O dalších plánovaných akcích budeme včas informovat.		
Alenka Panáková
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