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PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
Milé sestry a drazí bratři,
dnes vstupujeme do adventu a 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 kterémkoliv 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 při tom
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.
Při tom 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 k obnově naší společnosti skrze obnovu vlastní rodiny.
K takovému úsilí každému z Vás ze srdce žehnám.
arcibiskup Jan
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE
5. 12. Druhá neděle adventní
			(Bar 5,1–9; Flp 1,4–6.8–11; Lk 3,1–6)
PO
6. 12. Nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa
ÚT
7. 12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
ST
8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu –
			 doporučený svátek
ČT
9. 12. Nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
PÁ
10. 12. Nezávazná památka Panny Marie Loretánské
SO
11. 12. Nezávazná památka sv. Damasa I., papeže
NE
12. 12. Třetí neděle adventní
			(Sof 3,14–18a; Flp 4,4–7; Lk 3,10–18)
PO
13. 12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice
ÚT
14. 12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
NE
19. 12. Čtvrtá neděle adventní
			(Mich 5,1–4a; Žid 10,5–10; Lk 1,39–45)

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

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 19. prosince 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 13. prosince 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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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 sbírku pro dětskou onkologii

Děkuji všem vám, kteří jste si zakoupili vánoční růže nebo jste finančně přispěli
a podpořili charitativní sbírku pro dětskou onkologii v Olomouci. Letos jsme prodej
v naší farnosti zajišťovali poprvé a růže se vyprodaly již při ranních bohoslužbách.
Těší nás váš zájem a v příštím roce zajistíme vánočních růží více.

Katechumeni v naší farnosti

V neděli 28. listopadu při mši svaté v 18.30 hod. jsme mezi katechumeny přijali Věrku, Ivanu, Romana a Vladimíra. Časem se k nim připojí ještě Radka. Vyprošujme jim
i biřmovancům při jejich přípravě na přijetí svátostí Boží požehnání.

Zapisování intencí

Od pondělí 6. prosince se budou zapisovat intence na 1. čtvrtletí nového roku.
Intence si můžete zapisovat v úředních hodinách ve farní kanceláři nebo přes formulář na webu farnosti.

Advent v naší farnosti

Stále povzbuzuji, abyste se modlitbou a také skutky lásky a milosrdenství zapojili
do farní aktivity, při níž obnovujeme své vzájemné vztahy. V tomto čísle naleznete
další karty s adventními výzvami. Děti si své karty berou v kostele u betlémské stáje.
Pokud se na mše svaté z důvodu karantény nedostanete, můžete si karty stáhnout
na webu farnosti. Tam také najdete více inspirací k prožití adventní doby.

Roráty v našem kostele

Jsou ve všední dny v 6.30 hod. Sraz dětí s lucerničkami je v 6.15 hod. v sakristii.

Mimořádné zpovídání před Vánocemi

Ve dnech 16., 17., 20., 21. a 22. prosince bude probíhat mimořádné zpovídání před
Vánocemi. Budou jej zajišťovat převážně kněží z jiných farností. Zpovídat se bude
od 9.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 17.00 hod. Rozpis zpovídajících s časovým harmonogramem bude vyvěšen v kostele od neděle 12. prosince. Velmi doporučuji nenechávat svátost smíření až na poslední chvíli.

Adventní sbírka pro lidi bez domova

Letos chceme opět podpořit lidi bez domova, kteří budou trávit Vánoce na ulici
nebo ve stanu Červeného kříže. Rádi bychom připravili balíčky s teplými ponožkami
a hygienickými potřebami, které jim budou předány na Štědrý den. Vaše dary, které
jste v době adventní věnovali do pokladny pro potřebné v našem kostele, budou
použity právě na tento účel. Přispět můžete také napečeným domácím cukrovím.
Bližší informace naleznete v příštím farním zpravodaji.
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Duchovní obnova zrušena

Kvůli zhoršené pandemické situaci v našem kraji se duchovní obnova s otcem biskupem Zdenkem Wasserbauerem, plánovaná na středu 15. prosince, ruší.
		
P. Kamil Obr

Změny v kostele

Výmalba lodi kostela byla dokončena. Budeme ještě malovat kotelnu, oratoř nad
kotelnou a místnost s motorem varhan. Do konce roku osadíme nové osvětlení do
kleneb kostela a pod kůr. Nová svítidla na rampách osadíme z plošiny v lednu 2022.
Křížová cesta se vrátí na své místo také až v lednu. Budeme pro ni vyrábět nové
podkladní desky, které budou barevně sladěny s novými lavicemi.
Jak je patrné, varhany byly postupně rozebrány. Větší část je ve varhanářské firmě, část zůstala na kůru a v prostoru za varhanami. Po očištění a prvotním ohledání nástroje bude stanoven kontrolní den, během něhož se rozhodne, jak velké je
poškození píšťal a jaké je napadení dřevěných a jiných částí varhan. To vše ovlivní
konečnou finanční výši opravy.		
Pavel Šintál

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Svátost smíření ve zlínských farnostech

Před Vánocemi 2021 se zpovídá v centru města u Filipa a Jakuba. Zde vypomáhají kněží z okolí.
Také se zpovídá na Jižních Svazích v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů.
Zde zpovídají kněží komunity salesiánů. Pro ty, kdo jezdí autem, je možnost bezplatně zaparkovat.
Zpovědní hodiny ve farnosti sv. Filipa a Jakuba
Čt
Pá
Po
Út
St

16. prosince
17. prosince
20. prosince
21. prosince
22. prosince

9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00
9.00–12.00

14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00

Zpovědní hodiny ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů
Út 21. prosince 9.00–12.00 15.00–18.30
St 22. prosince 9.00–12.00 15.00–18.30
Čt 23. prosince 9.00–12.00
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

Oznamujeme

•Nedělní klub pro dospělé už naplno funguje, začíná vždy v 17.00 hod. V rámci klubu se mohou setkávat například synodní kroužky. Opatření v Klubu: návštěvníci Klubu starší 12 let se musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti, ve vnitřních prostorách
je také povinnost nosit respirátory.
• Adventní aktivita – najdeme ji v minulém čísle zpravodaje, vysvětluje ji také krátké video na webu farnosti. Aktivita je určena pro děti, mládež a dospělé. Děti mají
každý týden připraven žlutý list u adventní nástěnky. Dospělí a mládež naleznou
svůj úkol (na modrém nebo růžovém listu) na stolku pod kůrem nebo také v Životě
farností. Děti splněním úkolu získávají cihly, ze kterých se postupně staví „dům pro
narozeného Ježíše“.
•Nedělní mše svaté v 10.00 hod. přenášíme od začátku adventu on–line.
•Roráty jsou každé adventní úterý v 6.30 hod. Na této mši svaté bude přítomna
celá komunita. Z důvodů pandemie nebudou letos pro děti snídaně.
•Duchovní obnova pro farnost: Salesiánská komunita nabízí v neděli 5. prosince
v 15.00 hod. adventní duchovní obnovu pro farnost. Začátek bude v kostele, obnova
bude pokračovat ve farním sále (při respektování platných hygienických opatření).
•Duchovní obnova pro mladé: Salesiánské komunity Fryšták a Zlín nabízí mladým
ve věku od 14 let víkendovou adventní duchovní obnovu, která bude probíhat od
10. do 12. prosince ve Fryštáku. Přihlásit se je možné na webu disfrystak.cz
•Vánoční prázdniny pro mladé: SKM Zlín nabízí mladým ve věku 14–18 let možnost
prožít část vánočních prázdnin (od 27. do 30. prosince) ve společenství svých vrstevníků na salesiánské chatě Orlí hnízdo v Beskydech. Přihlášky a další informace
najdete na webových stánkách sdbzlin.cz nebo na recepci Klubu.
•Nedělní klub pro dospělé: V rámci nedělních klubů proběhne setkání akolytů
(5. prosince v 17.30 hod.), setkání kostelníků (12. prosince) i synodní kroužky.
•Předvánoční svátost smíření v našem kostele:
Úterý 21. prosince 9.00–12.00
Středa 22. prosince 9.00–12.00
Čtvrtek 23. prosince 9.00–12.00
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15.00–18.30
15.00–18.30
P. Dan Žůrek, SDB
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VZPOMÍNÁME

Zemřel salesián P. Emil Matušů
V Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně zemřel 26. listopadu 2021 salesiánský
kněz P. Mgr. Emil Matušů, farář v Prostějově–Vrahovicích.
Bylo mu 72 let. Zemřel neočekávaně po pětidenní hospitalizaci s infarktem.
Zesnulý kněz se řadil do dlouhého seznamu zlínských novokněží, kterých bylo
za posledních 120 let celkem 36. Narodil se 26. dubna 1949 v Trnavě u Zlína, dětství
a mládí však již prožíval v tehdejším Gottwaldově (dnešním
Zlíně), kde také bydlel s rodiči.
Zde také chodil do školy a zde
se vyučil kuchařem. Po vyučení
začal večerní studium na Střední všeobecně vzdělávací škole
(obdoba dnešního gymnázia)
v Gottwaldově, kterou ukončil
maturitou v roce 1970. Poté se
přihlásil ke studiu teologie na
Cyrilometodějské bohoslovecké
fakultě v Litoměřicích. Po druhém ročníku studia nastoupil
dvouletou vojenskou prezenční
službu v Terezíně. Po jejím ukončení se vrátil zpátky do kněžskéP. Bernard Přerovský doprovází
novokněze P. Emila Matušů
ho semináře, aby pokračoval
před začátkem jeho primiční mše svaté
dále ve studiu. Ještě před vstupem do kněžského semináře v Litoměřicích vstoupil tajně do salesiánské řehole,
protože veřejná činnost řeholních společností byla bývalým komunistickým režimem zakázána. Věčné sliby složil tajně 4. ledna 1975.
Kněžské svěcení přijal v Olomouci 25. června 1977 z rukou biskupa – apoštolského administrátora olomouckého Josefa Vrany. Z tehdejších šesti novokněží žijí již
jen dva (karmelitán P. Josef Jančář a salesián P. Pavel Strejček).
Primiční mše svatá novokněze P. Emila Matušů v neděli 3. července 1977 byla
pro celou naši farnost velkolepou slavností. Byla to totiž primice po dlouhých deseti letech (předtím zde měli v roce 1967 primici dva zlínští rodáci: P. Vojtěch Faldík
a P. Antonín Kolář).
Prvním kněžským působištěm novokněze byl Holešov, kde byl čtyři roky kaplanem. K 1. 7. 1981 se stal administrátorem farnosti Hroznová Lhota, kde působil
8
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až do 30. června 1993. Odtud také vedl jako excurrendo administrátor (dojíždějící
duchovní správce) vedlejší farnost v Lipově (1990–1993). A zde také poprvé veřejně
vystoupil jako salesiánský kněz.
K 1. 7. 1993 byl uvolněn z diecézní
služby a povolán do pražské arcidiecéze,
kde byl jmenován ředitelem salesiánské
bohoslovecké komunity v Praze–Dejvicích. Po dvou letech se tato komunita
přesunula do Prahy–Kobylis, kde se otec
Emil mimo dosavadní ředitelské funkce
stal také duchovním správcem místní
farnosti. Jeho zásluhou došlo k rozšíření
kostela o severní a západní přístavbu.
K 1. dubnu 2002 se znovu vrátil do
duchovní správy v olomoucké arcidiecézi, kde ho arcibiskup Jan Graubner jmenoval administrátorem ve Fryštáku.
Po třech letech (1. 7. 2005) se stal farářem ve Slušovicích, odkud vedl jako
excurrendo administrátor také trnavskou farnost. Po 14 letech se přesunul do
komunity salesiánů sv. Jan Boska v ProSnímky archiv Josefa Paly
stějově, odkud vedl jako farář od 1. 9.
2019 farnost Prostějov–Vrahovice a zároveň byl také excurrendo administrátorem
ve Smržicích.
P. Emil Matušů, SDB, byl pohřben 4. prosince 2021 do salesiánského hrobu
na hřbitově ve Fryštáku.		
Josef Pala
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ADVENTNÍ AKTIVITA

Adventní aktivita nás propojuje v obou farnostech

Adventní čas nám přináší mnoho duchovních podnětů, jak se můžeme na příchod Božího Syna do našich srdcí a rodin připravit. Společná farní aktivita nás vede
k hlubšímu zaměření se na naše vztahy. Nejen s lidmi, kteří se nacházejí okolo nás,
ale také s těmi, kteří jsou nám vzdáleni. Mohou to být lidé z farnosti, které každý
týden potkáváme, ale nic o nich nevíme, mohou to být naši známí, které jsme léta
neviděli a ztratili jsme kontakty. Nebo to mohou být lidé, kteří nám zrovna nejsou
moc sympatičtí, nepříjemní sousedé, spolupracovníci, spolužáci ve škole, i ti, kteří
nám ublížili. Vstoupili nějak do našich životů a jsou to Bohem milované děti, stejně
jako my. I na ně máme myslet, žehnat jim, a pokud máme sílu, tak i odpouštět a zvát
do jejich životů Boha.
Zkusme v dalších adventních týdnech otevřít svá srdce mimo náš osobní prostor, naši rodinu a zahleďme se více do okolí. Kdo potřebuje naši modlitbu nebo
pomoc? Naši štědrost? Skutek milosrdenství?
Postavme u betlémských jeslí z cihel – modlitby, služby a skutků lásky – bezpečný domov Božímu Synu i za tyto lidi, kteří možná Boha ještě osobně neznají.
Průvodcem ve třetím a čtvrtém adventním týdnu mohou být opět karty s adventními výzvami, které jsou přiloženy v tomto čísle zpravodaje.
K dispozici jsou tři verze aktivity:
• Pro dospělé – modré (zaměřené na modlitbu)
• Pro dospělé a mládež – růžové (zaměřené na „akci“ – plnění úkolů)
• Pro děti (s úkoly a malováním) – tyto karty si děti berou každou adventní
neděli v kostele.
V obou farnostech naleznete prázdné jesličky, kolem kterých společně s dětmi
budujeme z cihliček bezpečnou stáj, aby se v ní mohl narodit Ježíš. Pro ty z dětí,
které se ocitnou v karanténě, máme připravený pracovní list, kde mohou příbytek
stavět přímo doma – vybarvováním jednotlivých políček. Najdete ho také ke stažení
na webových stránkách nebo je k dispozici v kostele.
Více informací a také všechny karty ke stažení naleznete na webech obou
farností.
Hana Poislová, Petra Tomšů a Pavla Pilušová, katechetky
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SYNODA 2021–2023

Synoda ve farnosti pokračuje

Milí přátelé a spolufarníci, kamarádi.
Cituji slova papeže Františka: „Není-li mezi námi Duch Svatý, není synody.
A Ten je tam, kde je mezi námi Ježíš,
a Ten je tam, kde jsou lidé v jeho lásce.“
Tohoto Ducha všechny skupinky zvou
do svého středu.
Děkuji každému, kdo se každý den
modlí za průběh synody. Většina farních
synodálních skupinek má za sebou 1. setkání, při kterém bylo zvoleno nosné téma, nebo bude zvoleno na setkání dalším.
Ze skupinek uvádím možný průběh.
Duch Svatý je tam, kde je mezi námi Ježíš a Ten je zase tam, kde jsou lidé v jeho
lásce. To, co Duch Svatý po nás na prvním místě chce, je naše změna, ne změna druhých. Jinými slovy – naslouchat Božímu hlasu. Teprve potom – po velkém naslouchání Duchu Svatému – můžeme objevit nejdříve pro sebe svou potřebnou změnu.
Pojmenujeme ji a dokážeme si to i navzájem sdělit. Pak nastane prostor pro Ducha
Svatého, který touží zachránit nejen nás, ale Ježíšovu církev, tj. naši farnost, za kterou jsme i my zodpovědní. A po nás chce, abychom si jeho rady, které nám dává,
navzájem sdělovali, beze strachu, odvážně, pravdivě a s láskou.
Touhou koordinátorů synodálního procesu je připravit společně se skupinkami
a ve spolupráci s kněžími nabídky, které by mohly pomoci církvi udělat kroky k tomu,
abychom překonávali individualismus a kráčeli více spolu, více si naslouchali, vedli
dialog a rozlišovali znamení času. Není to jednorázová událost, ale nastoupení na
cestu obnovy poslání církve, kterou je horlivá evangelizace tohoto světa. A to vyžaduje obrácení v každém z nás – misijní obrácení, které umožní překonat naše obranné postoje a obnoví odvahu ke kulturní tvořivosti při hlásání evangelia. Znamená to
překonat pohodlí, individualismus a ukázat svému okolí svědectví služby.
Povzbuzuji ty, kdo se ještě nepřipojili a s účastí ve skupince váhají. Podrobnosti
jsou na synodní nástěnce. Přijďme také každý pátek v 17.15 hod. do kostela sv. Filipa a Jakuba za synodu adorovat před Nejsvětější svátostí oltářní. Doporučuji také
podívat se na Kulatý stůl v archivu TV NOE s názvem Synoda o synodalitě, jehož
premiéra byla vysílána v pátek 26. listopadu.
K naplnění cílů synody je třeba modlitba, dobrá vůle a nabídka, co já mohu udělat pro dobro farnosti, církve a pro dobro celého světa. Naslouchejme výzvě evangelia z minulé neděle: „Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“ Nebojme se!		
František Chvatík
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Snad bude o Vánocích líp

Tak jsem po delší pauze zase v práci. V poledne mne paní Dana „pozvala“ ven,
na kus řeči. Přidá se k nám paní Anna a paní Hana. Program hovoru je jasný – covid.
Paní Dana se nemůže očkovat, je totiž nemocná. Paní Anna očkování zvažuje, ale
bojí se injekce. Paní Hana je naočkovaná a nemá žádný problém. Hovor se otočí na
téma „kdy přijde Mikuláš“. To nikdo neví, ale všichni už tuší, že letos přijde opět za
dětmi jen ke dveřím bytových jednotek a nebude moci přijít a hromadně rozdávat
perníčky, ovoce a jiné dárečky.
Poradila jsem maminkám novou písničku, kterou zpívá moje tříletá vnučka:
„Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mne vždycky veď a napravuj.“ Třeba ji Mikuláš zazpívá Ježíškovi, ten ji uslyší a o Vánocích bude líp.
		
Jana Černá, pečovatelka v azylovém domě

Čtyřicet tři balíčky ze Zlínska jedou k dětem na Ukrajině
Akci Vánoční balíček vyhlásila Arcidiecézní charita Olomouc i letos. Praktické
dárky, které připravili jednotlivci, rodiny, třídy či firmy, osobně předají „chariťáci“
dětem na Ukrajině v lednu následujícího roku. Pro děti a jejich blízké představuje
balíček výraznou materiální pomoc. Pro ty
děti, které nežijí se svými rodiči, je pak balíček symbolickým gestem, že v jiné části
světa existuje někdo, kdo na ně myslí. Jste
i vy mezi těmi, kteří se radovali z přípravy
balíčku?
Projekt Vánoční balíček spatřil světlo
světa v roce 2008. Za tu dobu bylo dětem
z dětských domovů a sociálně slabých
rodin na Ukrajině, konkrétně ve městech
Berežany, Bortnyky, Kolomya, Ternopil a Lopatyn, předáno 3 391 dárků. Tentokrát
převezme balíček 388 dětí. Čtyřicet tři balíčky jsou ze Zlínska! Než se tak ale stane,
ujedou balíčky kolem 1 200 kilometrů a na cestě tak stráví možná více než dvacet
hodin.
Velké poděkování všem, kteří se do projektu zapojují. Všichni se shodují, že radost, která se jim díky projektu naskýtá, je obrovská. „Strašně moc bych chtěla tu
moji obdarovanou holčičku obejmout. To ale nejde, objímám ji tedy na dálku,“ říká
jedna ze štědrých dárkyň.
12
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Speciální lehokolo pro malou slečnu
Využití výnosu Tříkrálové sbírky na Zlínsku má po celá léta jejího konání jeden
neměnný projekt. Přestože se jeho název mohl mírně pozměnit, účel je stále stejný
– jde o poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace. Pod pojmem materiální pomoc se ukrývá nespočet možností. Může jít o školní pomůcky,
pračky či ledničky, potraviny, léky, zdravotní postele a matrace, pomůcky kompenzační či rehabilitační. A o sportovní kompenzační pomůcku usnadňující pohyb právě
tady šlo.
Usměvavé, dnes již pětileté Izabelce bylo velmi brzy po narození diagnostikováno onemocnění dětskou mozkovou obrnou (DMO), což jí, mimo jiné, přineslo
nesnáze v pohybu – nyní chodí s pomocí ortéz. Pro intenzivnější posílení dolních
končetin doporučila fyzioterapeutka konkrétní aktivity. Po osahání si několika možností se rodiče rozhodli pro sportovní kompenzační pomůcku, která se jim jevila
jako nejvíce bezpečná. Mini tricykl přijel za Izabelkou do Zlína letos před prázdninami. Teď už je možné říct, že speciální lehokolo byla dobrá volba.
Dodala jej organizace Černí koně, z.s., pořizovací cena byla 30 008 Kč. Pomůcka
byla spolufinancována z výnosu zlínské Tříkrálové sbírky 2021, konkrétně z projektu
Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, částkou 19 999 Kč. Dofinancování
už zůstalo na rodině, protože pojišťovny z veřejných zdrojů na na tyto pomůcky
nepřispívají.
„Z celého srdce vám děkuji za příspěvek na speciální kolo pro naši dceru.
Díky Charitě může Izabelka, která má diparetickou formu mozkové obrny, jezdit
s radostí na kole, a tím i zlepšovat svou fyzickou zdatnost. Ještě jednou vám za
celou rodinu děkuji,“ napsala k uskutečněné pomoci maminka holčičky.

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2022 finišují
Věříme, že druhou novoroční sobotu 8. ledna budou ulice Zlínska zaplněny královskými družinami. Děkujeme, že do toho půjdete s námi!
Místní koordinátorky ve zlínských farnostech:
farnost sv. Filipa a Jakuba – Anna Gerychová
e-mail: anna.gerychova@seznam.cz, tel.: 737 313 380
farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů – Ivana Klobušická
e-mail: klobouci111@gmail.com, tel.: 605 147 222
Vše o sbírce najdete na www.zlin.charita.cz/trikralova-sbirka-na-zlinsku
V případě, že se bude situace kolem covid-19 výrazně zhoršovat a budou zavedena přísná epidemiologická opatření ze strany vlády ČR a MZ, vydá Charita ČR
dokument o opatřeních během Tříkrálové sbírky 2022.
Pavla Romaňáková
ŽIVOT FARNOSTÍ   22 • 2021
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SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD

Formační seminář u františkánů

V sobotu 27. listopadu proběhl v Sekulárním františkánském řádu podzimní formační seminář na téma Boží láska s mottem „Jsi v mých očích tak drahý, vzácný, já
jsem si tě zamiloval...“ (srov. Iz 43,4). Původně se měl konat v pátek a v sobotu při
osobní účasti v Brně, avšak epidemiologická vládní nařízení to znemožnila. I na tuto
variantu byli pořadatelé připraveni a naplánovaný program byl z větší části dostupný přes internetovou aplikaci Zoom (viz fotografie). Jen ta mše svatá „na živo“ jaksi
být nemohla. Na druhou stranu se programu mohli zúčastnit i ti, kteří by jinak nevážili cestu do Brna s přespáním. Technickou podporu semináře zajistil laický misionář
Václav Čáp, přednášel bratr Eliáš Paseka, OFM.
Z našeho společenství se semináře na dálku zúčastnilo 5 členů z celkových asi
50 přítomných.
Zeptal jsem se Pavlíny Koutné: Co tě asi nejvíce zaujalo z obsahu sobotního
semináře?
Otec Eliáš mluvil o Marii. O pokorné Marii, těhotné Bohem... O něžné, mírné
a zpočátku vyděšené ženě, která beze zbytku přijala Boží vůli.
Maria to měla velmi těžké a šlo jí i o život. Tak jak třeba i nám teď, ale věřila
v toho, kdo jí to vše učinil. Slovo „fiat“ (staň se) proměnila do svého obyčejného
života. Života, kde ji pokoušelo zlo, tak stejně jako mě i tebe. Života, kde se obvykle
více věří lžím, místo osvobozující jednoduché pravdy o lásce a přijetí každého jednotlivce Bohem.
Nežila klišé ani křesťanskou tradici, ale měla opravdový, plodný vztah s Bohem.
Můžu ho mít i já, i vy všichni. Stačí říct Bohu moje osobní: „Staň se!“ (Lk 1, 34-38)		
		
Zbyněk Domanský
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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

Adventní duchovní obnova pro manžele
V Centru pro rodinu Zlín bohužel v průběhu měsíce prosince žádná duchovní
obnova neproběhne.

Seminář pro ženy
Zveme ženy na odpolední seminář s Mgr. Irenou Smékalovou na téma Zlozvyky a návyky, který proběhne v sále našeho centra 12. ledna od 17.00 do 19.30 hod.
Přihlášky a další informace naleznete na našich webových stránkách.

Adopce na dálku
Rádi bychom vás informovali o tom, že obě podporovaná děvčata, Ewa Nalwanga a Josephine Namutebi, ukončila svá studia a nyní již budou hledat pracovní
uplatnění. Tímto také končí naše zapojení v programu Adopce na dálku. Děkujeme
vám všem, kteří jste v průběhu našeho zapojení do programu přispěli na studia podporovaných dětí, vaší finanční pomoci jsme si vždy velmi cenili.
Aktuálně je možné u nás přispívat na program Likvidace lepry.
		
Veronika Holíková
HUMOR
Baví se dvě duše v ráji:
„Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?“
„Byl to hlas mé ženy.“
„A co ti říkala?“
„Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný anděl.“
V hodině přírodopisu varuje učitelka děti: „Nikdy nelíbejte zvířata, protože se tím
mohou přenášet různé nemoci. Může někdo uvést příklad?“
„Má teta často líbá psa...“
„A co se stalo?“
„Pošel.“
Vězeňský kaplan promlouvá k recidivistovi, který už potřetí vyloupil pokladnu:
„Můj synu, až se dostaneš na svobodu, rád ti budu pomáhat.“
„Moc díky za nabídku, důstojnosti,“ namítá vězeň. „Ale na to musí být odborník.“
ŽIVOT FARNOSTÍ   22 • 2021
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HLASY A OHLASY

Poděkování za podporu charitativní akce
Velké poděkování patří všem, kteří si zakoupili adventní věnce či vánoční hvězdy v obou našich
zlínských farnostech. Tyto akce organizuje Šance Olomouc o.p.s. a výtěžek z prodeje putoval na
Hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Věncování má v Olomouci již 22letou tradici, kdy
nemocné děti, ale i malí vyléčení pacienti společně s rodiči, dobrovolníky, ošetřujícím personálem
a odborníky – floristy vyrábějí adventní
věnce a jiné vánoční
dekorace, které jsou následně prodávány. Výtěžek
slouží k potěše, radosti a především k podpoře
malých pacientů a jejich rodin.
Výtěžek z tradičního prodeje vánočních hvězd
bude využit na humanizaci nemocničního prostředí,
na nákup nadstandardního vybavení a zdravotnických potřeb, na finanční a sociální pomoc rodinám,
na financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě, na nákup dárků, výtvarného materiálu a na financování volnočasových aktivit.
Každého z vás, kteří jste některou z těchto krásných charitativních akcí podpořili, může hřát u srdce příjemný pocit, že jste pomohli opravdu dobré věci. Všem velmi
děkujeme a přejeme požehnaný adventní čas.
Magda a Michal Máčalovi

Nechme Boha působit v našich životech
V listopadu jsem s manželem navštívila evangelizační akci Godzone Tour v Ostravě. Prožili jsme večer plný hudby, tance, divadelních vystoupení, videoprojekcí, svědectví a modliteb. Přestože je tento projekt zaměřený na mladé lidi, které chce
probouzet k životu s Bohem, nikdo, kdo
přijel se srdcem otevřeným a postojem
chvály, neodešel s prázdnou…(Záznam
koncertu je možné zhlédnout na YouTube
nebo Facebooku projektu Godzone.)
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Na počátku těchto evangelizačních turné stál v roce 2009 Július
Slovák – lídr kapely eSPé ze Slovenské republiky. Mě osobně zaujal jeho životní příběh, ve kterém
uvádí: „Keď som mal 14 rokov, Boh
sa ma dotkol. Bolo to na animátorskej škole, kedy som pod vedením
spoločenstva pri Dóme sv. Martina
prvýkrát zažil slobodu počas chvál
a povedal som Bohu svoje „ÁNO, chcem Ti slúžiť a dávam úplne všetko.“ Začal
som snívať Božie sny a počúvať Jeho vízie. Bolo to krásne. Začala škola chodenia
s Bohom… V 14-tich rokoch som
dostal od jednej kamarátky obálku
s peniazmi so slovami: „Kúp si gitaru.“ Jediné, čo som o gitare vtedy
vedel, bolo, že má šesť strún a vedel som chytiť E mol. Ale Boh chcel,
aby som si kúpil gitaru. A tak som
ju kúpil. Začal hrať a cvičiť, a hrať...
a potom hrať viac, vnímal som, ako
ma Boh volá do služby chvál, a tak
som sníval. Sníval som o tom, ako raz zoberiem spoločenstvo, aparatúru a kapelu
a budeme hrať na Božiu slávu, budeme ho ohlasovať a prinášať svetlo temnotám.
Dnes je tu služba kapely eSPé, projektu Godzone a spoločenstva SP
plná evanjelizácie a chvál a ja žijem
sny, ktoré mi Boh dal kedysi snívať
– Boh vidí tvoje sny a tvoju ochotu
slúžiť….“
K aktuálnímu ročníku turné Julo
Slovák dodává: „Sme presvedčení,
napriek rúškam nemáme zostať
umlčaní, máme svedčiť o tom, čo
Boh urobil v našich životoch, a napriek izolácii nemáme prestať budovať Cirkev.
Boh totiž žije v nás mocou svojho Ducha. Otázka však znie: Je to vidieť?“
Nebojme se tedy snít Boží sny, nebojme se dát Bohu k dispozici, nebojme se
svědčit o životě s Bohem a nechme Ho působit v našich srdcích a v našich životech.
		
Pavla Genzerová
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Duchovní obnova pro mladé

Salesiánské komunity Fryšták a Zlín nabízí od 10. do 12. prosince mladým ve
věku od 14 let víkendovou adventní duchovní obnovu. Zájemci se mohou přihlásit
na webových stránkách disfrystak.cz. Duchovní obnovu na téma Tělo, chrám krásy
dává P. Petr Vaculík, SDB.

Nabídka pobytu pro mladé v Beskydech

Salesiánský klub mládeže Zlín nabízí mladým ve věku od 14 do 18 let možnost prožít část vánočních prázdnin
(od 27. do 30. prosince) ve společenství
svých vrstevníků na salesiánské chatě
Orlí hnízdo v Beskydech. Přihlášky a další
informace najdete na webových stránkách www.sdbzlin.cz, nebo na recepci
klubu.
P. Petr Vaculík, SDB

SOS Poradna obrany spotřebitelů nabízí pomoc

Milí farníci, dnešní doba je velmi složitá pro nás pro všechny. Obzvláště však pro
seniory a pro lidi, kteří nejsou spřáteleni s novými technologiemi, jako jsou počítače a mobilní telefony.
Častokrát nemají patřičné informace ohledně energie, plynu, reklamací, smluv o dílo,
darovacích smluv aj.
a nevědí, kam a na
koho se mají obrátit.
Častokrát jsou na vše
sami a jsou zoufalí.
V případě, že si nevíte rady, obraťte se na bezplatnou právní SOS Poradnu obrany spotřebitelů, která sídlí v centru Zlína na adrese: třída T. Bati 204 (budova bývalé
knihovny Františka Bartoše u parku Komenského) v přízemí v místnosti č.106.
Otevírací doba poradny je v pondělí a ve středu od 10.00 do 15.00 hod.
Tel.: 775 709 056, e-mail: bilkova@asociace-sos.cz, web: www.asociace-sos.cz
Kvůli zdražení elektrické energie a plynu se to nyní dotýká nás všech. Tato doba
nám přinesla skupinu lidí a seniorů, kteří se ocitli na pokraji nouze.
Nezůstávejte v tom sami, sdílejte se, mluvte o tom s rodinou a s přáteli. Nestyďte se, že jste udělali chybu. Pomůžeme vám.
Halina Bílková, vedoucí poradny
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