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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Drazí farníci,
všechny vás srdečně zdravíme a chceme vás skrze tento úvodník nasměrovat
k adventu. Rok se s rokem sešel a my stojíme na přelomu církevních roků. Většinou
si tento přechod snažíme nějakým viditelným způsobem připomenout, avšak letos
stejně jako loni nám hygienické předpisy nepřejí shromažďovat se ve větším počtu.
Škoda. Na druhou stranu je to však o to větší výzva nepromarnit, co ještě máme.
A není toho málo.
Letos jsme se pokusili naši přípravu na příchod narozeného Ježíše pojmout
pro celé město společně. Říká se, že v jednotě je síla, proto pojďme vstříc tajemství našeho spasení spolu. Symbolem naší přípravy budou PRÁZDNÉ JESLE. Proč?
Opakující se skutečnosti našeho života (i ty duchovní) nám mnohdy zevšední a my pak opouštíme ono posvátné napětí, které nás při objevování
tajemství doprovází. Jsme zvyklí vidět jesle plné
– zázrak narozeného Boha přítomný na dosah.
Ano, o tom jsou Vánoce – Bůh blízký člověku. Jestli
se však naše srdce mají zaradovat nad touto převratnou skutečností, je nutné se připravit. Prázdné jesle nám budou připomínkou
očekávání. Pokusíme se vcítit do situace Josefa a Marie a necháme se inspirovat
jejich touhou. Víte, co je zvláštní? Když jdeme jen po povrchu věcí, unikají nám důležité souvislosti. V takovém případě vidíme svatou rodinu jen příliš materiálně. Maria
shromažďuje věci pro malého, Josef zase místo k přebývání, když už se to tak těsně před porodem zvrtlo. Pokud ale vstoupíme do hloubky celého příběhu Ježíšova příchodu, objevíme VZTAHY. Právě ony jsou Josefem a Marií budovány nejvíce.
Letos se pokusíme prožít advent jako oni. To, co je zatím prázdné (symbol prázdných
jeslí), zkusíme zaplnit (naše aktivita – rozhodnutí).
Zaměříme se na budování vztahů
• k Bohu
• k lidem
• k sobě samému.
Ježíš se už podruhé fyzicky nenarodí, ale jeho touha být s námi je opravdu veliká. Jak na ni odpovíme? Jestli se chce narodit tajemně do tvého srdce, tvojí rodiny, tvé farnosti, co uděláš? Letošní aktivita ti může být pomůckou, jak si nenechat
advent proplout mezi prsty.
Jesle jsou prázdné. Pojďme je pro Ježíše připravit! Těšíme se na společné putování adventem!		
P. Kamil Obr a P. Dan Žůrek, SDB
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 5. prosince 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 29. listopadu 2021 v 17.00 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

21. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále

			 (Dan 7,13–14; Zj 1,5–8; Jan 18,33b–37)
PO

22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

ÚT

23. 11. Nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka

			 Nezávazná památka sv. Kolumbána, opata
ST

24. 11. Památka sv. Ondřeje Dúng Laca, kněze, a druhů mučedníků

ČT

25. 11. Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

SO

27. 11. Sobotní památka Panny Marie

NE

28. 11. První neděle adventní

			 (Jer 33,14–16; 1 Sol 3,12–4,2; Lk 21,25–28.34–36)
ÚT

30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola

ST

1. 12. Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

PÁ

3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze

			 První pátek v měsíci
SO

4. 12. Nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

NE

5. 12. Druhá neděle adventní

			 (Bar 5,1–9; Flp 1,4–6.8-11; Lk 3,1–6)

Bohoslužby v našich kostelích
Kostel sv. Filipa a Jakuba
pondělí 6.30 a 18.30 (studentská)
úterý
6.30, večerní mše svatá není
středa
6.30 a 18.30
čtvrtek 6.30 a 18.30
pátek
6.30, 17.00 (adorace) a 18.30
sobota
6.30 a 18.30 (s nedělní platností)
neděle
7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, 17.00 (adorace), 18.30
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích
pondělí bohoslužba není – den řeholní komunity
úterý
18.30
středa
7.30, 17.45
čtvrtek 7.30, 18.30
pátek
7.30, 17.00 (adorace) a 18.30 mše svatá
sobota
7.30
neděle
7.30, 8.30, 10.00 (rytmická), 11.30, 20.30
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PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
Milé sestry a drazí bratři,
dnes vstupujeme do adventu, začínáme velkou přípravu
na nový příchod Krista. Nejde jen o přípravu na Vánoce, které
jsou oslavou jeho historického příchodu. Jde i o naši přípravu
na setkání s Kristem na konci našeho života či na konci věků,
ale taky o jeho vstup do našeho každodenního života, do našich vztahů, do naší společnosti.
Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, který vyhlásil papež
František, a synodální proces, který jsme na papežovu výzvu zahájili v říjnu. Svatý
otec reaguje na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný individualismus a krizi rodiny. Obojí souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbáváme Boha
i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině. Co můžeme udělat pro nápravu? Prožijme tento advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu v rodině.
Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to nepřijde zvláštní.
Udělejme si v době adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodinku.
Nic násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. Téma hovoru není potřeba hledat. Mluvte o jakémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich však
mnoho najednou. Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte krátkou
modlitbou do svého společenství Pána Ježíše. Takový host udělá z vašeho setkání
svátek. Před ním se budete lépe ovládat a ukážete laskavější tvář. Nechejte mluvit každého naprosto svobodně a pozorně mu naslouchejte. Nepřipravujte si přitom svou odpověď. Nemluvte dlouho a dejte slovo každému. Pak udělejte druhé
kolo, v němž nikdo nebude opakovat to, co už řekl, ale řekne, co ho oslovilo z úst
druhých. Budete-li pak chtít udělat závěr, něco rozhodnout, zeptejte se nejprve:
Jak by se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba vhodný citát z Písma svatého.
Pokud nenajdete shodu, odložte rozhodnutí na příště. Buďte trpěliví a nemějte
špatnou náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení.
Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání. Možná pocítíte, že
Bůh je vám mnohem blíž než dřív. Možná vám dojde, že Bůh k vám promlouvá i skrze ty, od kterých byste to nečekali. Možná zaslechnete jeho hlas ve svém srdci.
Přitom ale dejte pozor, abyste za Boží hlas nepovažovali hlas pokušení těla, světa či
ďábla. Vodítkem vám může být otázka, jestli je návrh v souladu s Božím přikázáním
a jestli odpovídá lásce, která hledá dobro druhého.
Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední týden, co vás napadlo, na co
jste přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad vám to připadne jako nezvyklý úkol. Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v dobrých skutcích nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení,
kterým se připravíte na Vánoce. Uděláte novou duchovní zkušenost a Vánoce budou bohatší o nový způsob Boží přítomnosti ve vaší rodině. Děkuji všem, kteří tímto
způsobem přispějí skrze obnovu vlastní rodiny k obnově naší společnosti.
K takovému úsilí každému z vás ze srdce žehnám.
arcibiskup Jan
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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

Sbírka na Charitu

Výtěžek sbírky na Charitu činil 64 867 Kč. Upřímné díky za všechny potřebné, o které v Charitě pečují.

Setkání pro všechny členy pastoračních trií farních skupin

V sobotu 27. listopadu se uskuteční duchovně-formační setkání pro všechny členy
trií farních skupin. Program začne ve 14.00 hod. v kapli na Regině. Ukončení bude
v 18.00 hod.

Prodej vánočních růží pro dětskou onkologii

První neděli adventní se v naší farnosti uskuteční charitativní sbírka, kterou organizuje o.p.s. Šance Olomouc a která má podpořit těžce nemocné děti, které se léčí na
Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Červené i bílé vánoční růže v ceně
120 Kč si budete moci 28. listopadu zakoupit v předsíni kostela po všech dopoledních bohoslužbách.

Setkání dětí v Misijním klubku

V sobotu 4. prosince bude na faře od 9.00 do 12.00 hod. setkání dětí v Misijním
klubku.

Adventní koncert duchovní hudby

V sobotu 4. prosince v 16.00 hod. se v našem kostele uskuteční adventní koncert
komorního orchestru Concertino.

Adventní aktivita

Letošní adventní aktivita pro všechny věkové skupiny si klade za cíl posílit naše
vztahy a je společná a propojená v obou zlínských farnostech. Více najdete dále
ve zpravodaji a také na webu farnosti.

Roráty

Zveme všechny farníky k účasti na ranních – rorátních mších svatých, které začnou
v pondělí 29. listopadu ve všední dny v 6.30 hod. Děti, které chtějí jít v průvodu
s lucerničkami, se musí dostavit do sakristie v 6.15 hod. Je nám líto, ale kvůli situaci
s šířením nemoci covid-19, nebudou po mši svaté na faře snídaně pro děti.

Mikuláš na dětské mši

V neděli 5. prosince zveme zvláště rodiny s dětmi na dětskou mši svatou v 8.30 hod.,
na kterou zavítá nebeská návštěva.

Zapojte se do synodální cesty v naší farnosti

Rád bych touto cestou opět povzbudil každého z farníků, aby se zapojil do synodální cesty, na kterou nás zve papež František. Zapojit se může opravdu každý, nejlépe
aktivně, jako účastník pracovních skupinek, které stále vznikají pod vedením Františka Chvatíka, nebo modlitbou za tuto synodální cestu
P. Kamil Obr
6
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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: fazlin-pmpk@ado.cz

Stalo se

– 7. listopadu jsme zahájili Nedělní klub pro dospělé, začíná vždy v 17.00 hod. Každá
druhá neděle je tematicky zaměřena. Minulou neděli a dnes se věnujeme Synodě.
– Společná svátost nemocných byla v našem kostele udělována v sobotu 13. listopadu.
– Přehlídka dětských souborů a schol Jsme děti Tvé se konala v neděli 14. listopadu.
– Mše svatá s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem za zemřelé kněze našeho
a vizovického děkanátu byla ve čtvrtek 18. listopadu.

Oznamujeme

Adventní věnce
Prodej adventních věnců se koná dnes 21. listopadu v dopoledních hodinách.
Církevní Silvestr
Dnes 21. listopadu se bude (za obvyklých podmínek – tj. s řízky a bramborovým salátem...) konat setkání zvané Církevní silvestr. Srdečně všechny zveme.
Pozvánka na koncert
Koncert ZUŠ Morava, který již bude trochu „předjímat“ advent, se bude konat
v sobotu 27. listopadu v podvečer.
Prodej vánočních hvězd
Očekávaný prodej vánočních hvězd na podporu dětské onkologie bude 28. listopadu o 1. neděli adventní dopoledne.
Salesiánský jarmark
Salesiánský dobročinný jarmark se uskuteční o první neděli adventní 28. listopadu
dopoledne i odpoledne před naším kostelem. Kdo by chtěl přispět svými výrobky, může je přinést do dnešního večera (21. listopadu) do sakristie nebo do klubu.
Děkujeme.
Žehnání adventních věnců
Adventní věnce se budou žehnat v neděli 28. listopadu dopoledne při bohoslužbách
a také odpoledne při rozsvěcování vánočního stromu.
Zahájení adventu
Chceme všechny pozvat na nedělní odpoledne 28. listopadu, kdy společně rozsvítíme strom před naším kostelem. Zároveň se také potěšíme vystoupením dětí z folklórního souboru Trnečka, požehnáme adventní věnce i celou dobu adventní a budeme se modlit za všechny nemocné a osamělé. Pozvěte i další obyvatele našeho
sídliště a všechny salesiánské příznivce.
Roráty v našem kostele
Roráty budou bývat vždy v úterý ráno v 6.30 hod. Zveme nejen děti.
		
P. Dan Žůrek
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ADVENTNÍ AKTIVITA

Co nás čeká v letošním adventu?

V letošním adventu se chceme víc zahledět na příklad sv. Josefa a Panny Marie,
na to, co předcházelo Ježíšovu narození.
Bůh posílá na svět svého Syna v lidském těle jako malé bezbranné Dítě. Boží
záměr připomínají prázdné jesličky (Bůh je připraven dát lidstvu největší dar). Malý
Ježíš však potřeboval „prostor“, do kterého by byl přijat – prostor fyzický i prostor
vztahů (Bůh hledá odpověď a spolupráci člověka). Právě ten mu dokázali vytvořit Josef a Maria vztahem své vzájemné úcty a lásky, poslušností k Božímu volání
a k Božímu záměru i svou starostlivostí o hmotné zajištění poskytnutím či alespoň
vyhledáním střechy nad hlavou.

Společná adventní aktivita Pečujeme o vztahy

Letošní adventní aktivita nabízí pro každý den adventu podněty pro zlepšování vztahů (k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému). Tyto podněty jsou shrnuty
do čtyř tematických celků. Jedno téma vychází na jeden týden a je zpracováno
na kartě, kterou najdete na dva týdny dopředu v tomto i v příštím čísle farního zpravodaje. Je také ke stažení na webových stránkách obou farností.
K dispozici jsou tři verze aktivity:
• Pro dospělé (zaměřené na modlitbu)
• Pro dospělé a mládež (zaměřené na „akci“ – plnění úkolů)
• Pro děti (s úkoly a malováním) – tyto karty si děti budou brát každou adventní
neděli v kostele.
Rozdělení verzí je orientační. Každý farník si může zvolit tu, která je mu nejbližší.
Zapojit se mohou celé rodiny, děti, mládež i jednotlivci.
Najde Ježíš domov i v našich srdcích, v našich rodinách, třídách i v našich farnostech, nebo zůstane sám opuštěný v jeslích? Podaří se nám pro Ježíše vystavět dům
či přístřešek z cihel naší poslušnosti, vnímavosti vůči potřebám druhých, z našeho
každodenního „ano“ svým povinnostem podobně jako Josef a Maria, aby mohl
znovu přijít i o letošních Vánocích?
Hana Poislová, Petra Tomšů a Pavla Pilušová, katechetky
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SYNODA 2021–2023

Synoda pokračuje

Milí přátelé a spolufarníci, kamarádi.
Děkuji každému, kdo se každodenně modlí
modlitbu za průběh synody, která je rozšířena po
celém světě. Dnes máte možnost si ji odnést na
kartičkách a je dostupná také na farním webu.
Modleme se ji denně ve svých rodinách a společenstvích. Děkuji i všem, kdo se přihlásili za vedoucí či členy farních skupinek. Děkuji i všem farním
spolčům, která se zapojila. A děkuji také našim kněžím za podporu. Povzbuzuji ty,
kdo se ještě z nějakého důvodu nezapojili a s účastí ve skupince váhají. Vedoucí skupinek vás rádi přijmou. Sledujte synodní nástěnku v kostele. Přijďte také každý pátek v 17.15 hod. na adoraci Nejsvětější svátosti oltářní za synodu do našeho kostela.
Pracovní synodální skupinky jsou ustaveny a sejdou se během dvou měsíců
třikrát. Setkání již byla zahájena a slouží ke vzájemnému seznámení, sdílení svých
dojmů a očekávání od synodálního procesu. Pod vedením Ducha Svatého si skupinka na prvním setkání zvolí jedno téma a s tím související pomocné otázky.
Tomuto tématu se bude nadále věnovat. Po prvním setkání bude prostor pro osobní reflexi jednotlivců nad zvoleným tématem. Je to příležitost k osobnímu zamyšlení a naslouchání Duchu Svatému. V průběhu druhého a třetího setkání bude již
pozornost zaměřena na sdílení (vzájemné naslouchání a promlouvání) zvoleného
tématu s tím, že závěrem třetího setkání bude vypracování závěrečného shrnutí
dosavadní společné práce. 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, pak dobrá vůle a nabídka, co já mohu
udělat pro dobro církve potažmo pro dobro celého světa. Nebojme se.
		
František Chvatík

Modlitba za průběh synody

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém jménu. Provázej nás
Ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov. Ukaž nám cestu, kterou
se máme vydat, uč nás, jak na ní vytrvat. Jsme zde s přetěžkým břemenem svých
slabostí a hříchů. Nedopusť, abychom propadli zmatku, nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. Dej, ať
v tobě nalezneme naši jednotu, abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy a neodchýlili se od toho, co je správné. To vše žádáme od tebe, jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, a ve společenství
s Otcem i Synem na věky věků. Amen.
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SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: saleklub@skmzlin.cz; facebook.com/salesianizlin

Opatření v našem klubu ve vnitřních prostorách
Návštěvníci starší 12 let se musí na recepci prokázat dokladem o bezinfekčnosti, tj. buď platným negativním testem na covid-19 – délka platnosti u antigenního
testu je 24 hod. a u PCR testu je 72 hod., nebo potvrzením o prodělání covidu v posledních 180 dnech nebo potvrzením o očkování na covid-19 (od aplikace poslední
dávky nejméně 14 dní). Ve vnitřních prostorách je povinnost nosit respirátory.

Salesiánský dobročinný jarmark
Srdečně zveme na 1. Salesiánský dobročinný jarmark, který se uskuteční na
1. neděli adventní 28. listopadu v době od 9.30 do 12.00 hod. Jarmark bude probíhat
na prostranství před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů. Bude možnost
zakoupit ručně dělané výrobky, farní povidla, farní slivovici a také malé občerstvení,
čaj, kávu, vařonku…
Program bude opět pokračovat od 15.00 do 18.00 hod. prodejem výrobků, kávy,
čaje, svařeného vína. Po zahájení odpoledního programu bude následovat krátké
vystoupení dětského souboru Trnečka. Po setmění proběhne slavnostní rozsvěcení
vánočního stromku.
Přijďte se společně s námi vánočně naladit, popovídat s přáteli, dát si dobré víno
či kávu. Koupí výrobků podpoříte nejen naši činnost, ale určitě uděláte radost sobě
i svým blízkým. Celý výtěžek bude věnován na podporu činnosti SKM Zlín. Srdečně
zvou salesiáni a pracovníci Salesiánského klubu mládeže Zlín.
Pavla Oklešťková
SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD

Františkánské společenství informuje

Františkánské společenství ve Zlíně mělo nové
volby. Ve středu 3. listopadu se uskutečnily volby rady
do místního bratrského společenství za přítomnosti
národní formátorky sr. Hany Brigity Reichsfeld a duchovního asistenta P. Antonína Clareta Dabrowského
OFM . Byli zvoleni tito zástupci: ministr Benno Zbyněk
Domanský a jako členové rady br. Heřman Roman
Zelík, sr. Marie Pavlína Koutná, Marie Pokoj Dittrichová, Kristýna Tereza Kopčilová
a Marie Husková. Vyprošujeme všem zvoleným a celému společenství radost a pokoj od Pána na cestě za sv. Františkem. Pax et bonum.
Marie Husková
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RODINA NEPOSKVRNĚNÉ

Zprávy Rodiny Neposkvrněné

Ve středu 8. prosince v 6.30 hod. bude v kostele sv. Filipa a Jakuba sloužena mše
svatá za živé a zemřelé členy Rodiny Neposkvrněné. Za všechny je denně obětována mše svatá.
Noví zájemci se mohou přihlásit písemně (jméno, datum narození, bydliště, telefon) na lístku, který odevzdají do schránky Rodiny Neposkvrněné na faře v Sadové ulici ve Zlíně.
Jednou z podmínek členství je denní modlitba posvátného růžence na společné
úmysly:
1. Za Svatého otce, biskupy a kněze
2. Za bohoslovce, řeholníky a řeholnice a za mládež
3. Za hříšníky, tělesně i duševně nemocné a za duše v očistci
Skupina Rodiny Neposkvrněné zasílá každoročně Svatému otci zprávu o počtu
obětovaných dní za něho, biskupy a kněze. Prosím tedy opět letos všechny členy,
aby do 30. listopadu podali zprávu o počtu obětovaných dní až do konce roku,
uvedli své evidenční číslo, případně jméno, a lístek vložili do schránky Rodiny Neposkvrněné na faře v Sadové ulici ve Zlíně nebo ho poslali poštou na adresu Římskokatolický farní úřad, Sadová 149, 760 01 Zlín. Zprávu lze poslat také prostřednictvím
SMS na tel.: 724 967 687.		
Vlasta Rudlová
BUDE VÁS ZAJÍMAT

Nabídka adventních duchovních obnov v našich farnostech

• 29. listopadu až 2. prosince: Duchovní obnova na Svatém Hostýně – vede
P. Serafim Smejkal; pořádá Společenství vdov a vdovců, přihlašování na stránkách
www.vdovyavdovci.cz, doprava ze Zlína zajištěna.
• 4. prosince: Sobotní duchovní obnova pro manžele – pořádá Centrum pro
rodinu Zlín – Jižní Svahy.
• 5. prosince: Odpolední duchovní obnova (od 15.00 do 18.00 hod.) – zve farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně.
• 11. prosince: Duchovní obnova pro manžele – vede P. Emil Matušů; pořádá
Centrum pro rodinu Zlín, přihlašování na www.cpr-zlin.cz
• 10. až 12. prosince: Víkendová duchovní obnova pro mládež, pořádá DIS
Fryšták ve spolupráci se zlínskými salesiány; přihlašování na www.disfrystak.cz
• 17. prosince: Duchovní obnova s o. biskupem Zdenkem Wasserbauerem –
pořádá Společenství vdov a vdovců, bude v kostele sv. Filipa a Jakuba a v Regině.
		
red
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Milostivé léto trvá

Byť je zima za rohem, tzv. Milostivé léto trvá. Dlužník v exekučním řízení má
nyní možnost uhradit pouze nesplacenou jistinu dluhu spolu s poplatkem ve výši
908 Kč, a to v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Pro tento způsob oddlužení je však potřeba provést několik nezbytných kroků. Pokud si sami nevíte
rady s touto mimořádnou možností prominutí exekucí, jsme tady, abychom podali
pomocnou ruku.
Občanská poradna Charity Zlín
tel.: 739 245 974, 739 245 973, e-mail: poradna@zlin.charita.cz
Občanská poradna Charity Zlín, finanční podpora 2021: Zlínský kraj, statutární
město Zlín a dárci.

Adventní koncert duchovní hudby

V sobotu 4. prosince v 16.00 hod. se v kostele sv. Filipa a Jakuba uskuteční adventní koncert
duchovní hudby. V programu vystoupí komorní
orchestr Concertino pod vedením uměleckého
vedoucího Miroslava Křivánka. Na hoboj bude
hrát Barbora Nováková. Za finanční podporu patří poděkování Statutárnímu městu Zlín, za vstřícnost děkujeme farnosti sv. Filipa a Jakuba.

Mše svatá Charity Zlín

V pondělí 6. prosince v 15.00 hod. bude v kostele sv. Filipa a Jakuba mše svatá.

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice

Podporu nemocnici poskytuje zlínská Charita skutečně dlouhodobě. Každoroční příspěvek byl vždy využit ve prospěch hospitalizovaných pacientů a pracovníků zařízení. Mimo jiné bylo spolufinancováno: židle pro krevní odběry, invalidní
vozíky (2011), rekonstrukce podlahy v nemocničním zařízení (2012), antidekubitní
podložky a infuzní křesla (2013), dorozumívací zařízení mezi personálem a pacientem – spolufinancování celkové revitalizace realizované v etapách (2014), příspěvek
na nákup profesionální pračky (2015), klimatizace v lůžkové části (2018 a 2019).
„V letošním roce (2021) jsme pořídili nové matrace pro pacienty, konečně
jsme tak mohli nahradilt ty staré. Děkujeme Charitě Zlín i všem lidem, kteří přispěli
na dobrou věc. Moc si této pomoci vážíme a díky ní se každoročně snažíme našim
pacientům zlepšovat a zpříjemňovat prostředí naší nemocnice,“ napsala ředitelka
nemocnice Ing. Zdeňka Vlčková.
12
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Tříkrálová sbírka 2022

Přípravy běží, ale jak to s dalším ročníkem bude, to se teprve ukáže. Jedno
je už teď jisté. Sbírka na Zlínsku, v děkanátech Vizovice a Zlín (část) se uskuteční
ve dnech od 2. do 9. ledna 2022, přičemž hlavním dnem koledy bude 8. leden (sobota). A tak už nyní všechny srdečně zveme, aby se do tohoto nádherného projektu
zapojili. Moc si vážíme vstřícnosti a úsilí všech, kteří pomáhají, protože díky nim
může charita pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.
Pavla Romaňáková
BUDE VÁS ZAJÍMAT

Večer chval

Přijměte pozvání na poslední večer chval v tomto roce, který se uskuteční v úterý 30. listopadu v 19.30 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Večer chval povede společenství Zlínské chvály.		
Tomáš Dombek

Filmový apoštolát

Další promítání Filmového apoštolátu bude v pondělí 22. listopadu v 18.30 hod.
v sále pod kostelem sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Při příležitosti 17. listopadu – Dne
boje za svobodu a demokracii – zhlédneme film Milada (2017), který je inspirován
osudem a životem Milady Horákové, jenž se dotkl mnoha lidí.
Pavel Záleský

MODLITBA ZA NADĚJI
Bože, který vládneš od věků na věky. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Tvůj Syn Ježíš Kristus řekl, abychom hledali především tvé království a spravedlnost
a všechno ostatní nám bude přidáno. V tomto světě se však spravedlnost prosazuje
někdy velmi těžko. Připomínáme si dnes památku vzdělané a statečné ženy, dr. Milady
Horákové, která byla na základě nezákonného procesu zbavena pozemského života.
Myslíme na nesčetné nevinné lidi, kteří se stali oběťmi nacistické i komunistické totality.
Mnozí na cestě za svobodou a spravedlností ztratili svůj život. Bože, děkujeme ti za naději, že zjednáváš právo zdeptanému a že člověk už nebude na zemi vzbuzovat strach.
Neboť ty, Bože, vládneš po věky. Amen.
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