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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Jak daleko je Bůh ochoten jít
Náš pohled se ve dnech adventu více upírá k tomu, který
přichází. O Vánocích pak k tomu, který opravdu přišel. Zvykli
jsme si, že to tak je. Bůh přišel na tuto zem. Bereme to jako
skutečnost, kterou si sice každoročně připomínáme, ale postupně ztrácí svůj lesk. Jak málo nám však dochází, kam až
Bůh zašel.
Podívejme se nejprve na sebe. Říká se „podle sebe soudím tebe“. Chceme-li pohlédnout na to, co pro nás udělal Bůh, zaměřme se chvíli na sebe sama. Kam jsem ve
svém nasazení ochoten jít já? Po hranici svých schopností, povinností, nebo jen své
komfortní zóny? Každý z nás onu hranici má, každý však jinak daleko.
Mírou hranic našeho nasazení je láska. Čím víc něco či někoho milujeme, tím
dál jsme ochotni jít. Například matka by dala v sázku vlastní život, kdyby to mělo
pomoct přežít jejímu dítěti. Ono nasazení můžeme také nazvat slovem oběť. Láska
a oběť jdou ruku v ruce.
Jak to ale má v sobě nastavené Bůh? I jeho nasazení pro člověka je motivované láskou, která se dává, obětuje. Právě o Vánocích vidíme, že hranice, ke které je
ochoten jít, je velice daleko. Přesvědčuje nás o tom zmínka u sv. Jana: „Slovo se
stalo tělem.“ Pro člověka znamená život v těle normální skutečnost. Pro Boha jde
však o obrovský krok vstřícnosti, a nutno dodat, i ponížení. Museli bychom zažít
skutečnost nebe, abychom pochopili, co znamená jej opustit. U apoštola najdeme
ujištění o tom, že se nám Ježíš podobal ve všem kromě hříchu, žil náš život a v těle
došel do krajnosti kříže. To už jsme však ve velikonočních událostech.
Vraťme se ale k Vánocům. Myslím, že v běžném prožívání svátků Kristova narození lehce přehlédneme oběť, kterou kvůli nám Bůh podstupuje. Romantiku tohoto
času přiřazujeme na stranu člověka i Boha. Pokud se ale ponoříme do popisu oněch
událostí hlouběji, jsme nuceni si sundat pomyslné růžové brýle. Realita je mnohem
tvrdší, ba přímo krutá. Přesto do ní Bůh jde. Existují různé způsoby, kterými je možné prokázat druhým svou náklonnost. Bůh to udělal nezpochybnitelným způsobem
– vzal na sebe lidské tělo. Přizpůsobil se našemu smyslovému vnímání a stal se viditelným, slyšitelným, blízkým.
V těchto posvátných dnech přeji vám všem citlivost na originální způsob Boží
komunikace s námi lidmi. Ať jeho přítomnost prozáří vaše srdce hlubokou radostí.
Už nejsme a nikdy nebudeme sami. Nedosažitelnost nebe je minulostí, Bůh se stal
tak blízkým, že se jej smíme dotknout. Odložme tedy své pochybnosti a strachy,
vždyť Pán je ochoten jít do úplných krajností, jen aby nás získal.
„Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí.” (Žl 139, 12) P. Kamil Obr
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Čtvrtá neděle adventní
(Mich 5,1–4a; Žid 10,5–10; Lk 1,39–45)
Štědrý den
Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční – zasvěcený svátek
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
(1 Sam 1,20–22.24–28; 1 Jan 3,1–2.21–24; Lk 2,41–52)
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek
Světový den modliteb za mír
Druhá neděle po Narození Páně
(Sir 24,1–4.12–16; Ef 1,3–6.15–18; Jan 1,1–18)
Nezávazná památka Nejsvětějšího Jména Ježíš
Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek
Nezávazná památka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze
První pátek v měsíci
Svátek Křtu Páně
(Iz 40,1–5.9–11; Tit 2,11–14;3,4–7; Lk 3,15–16.21–22)

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 9. ledna 2022.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 3. ledna 2022 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

Mimořádné zpovídání před Vánocemi

Od pondělí 20. do středy 22. prosince bude probíhat mimořádné zpovídání před
Vánocemi, které budou většinou zajišťovat kněží z jiných farností děkanátu. Zpovídat se bude od 9.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 17.00 hod. Prosím, nenechávejte
zpověď na poslední chvíli.

Vánoční bohoslužby v naší farnosti
24. 12. pátek – Štědrý den
15.00 – mše svatá pro rodiče s dětmi, po ní rozdávání Betlémského světla (přenos)
19.00 – mše svatá s rozdáváním Betlémského světla
21.00 – mše svatá s rozdáváním Betlémského světla (přenos)
25. 12. sobota – Slavnost Narození Páně
Mše svaté v 7.00, 8.30, 10.00 (přenos), 11.30, 18.30
26. 12. neděle – Svátek Svaté rodiny
Při každé mši svaté bude obnova manželských slibů
Mše svaté v 7.00, 8.30, 10.00 (přenos) , 11.30, 18.30
31. 12. pátek – sv. Silvestra
Mše svaté v 6.30 a v 17.00 (na poděkování za uplynulý rok)
1. 1. sobota – Nový rok, Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Mše svaté v 7.00, 8.30, 10.00 (přenos), 11.30, 18.30

Zrušené akce o Vánocích

S ohledem na vládní opatření a neutěšený vývoj pandemie v našem kraji jsou zrušeny akce ze dne 26. prosince (Živý betlém) a 27. prosince (Vánoční koncert v kostele).
Děkujeme za pochopení.

Sbírky u jesliček během Vánoc

Ve dnech od 24. prosince do 1. ledna bude sbírka u jesliček určena na podporu Centra pro rodinu Zlín. Od 2. do 9. ledna bude určena na Tříkrálovou sbírku Charity.

Zapisování intencí

Od pondělí 6. prosince zapisujeme intence na 1. čtvrtletí roku 2022. Intence si můžete zapisovat v úředních hodinách ve farní kanceláři nebo sami přes formulář
na webu farnosti.

Provoz farní kanceláře o Vánocích

Farní kancelář bude v době vánočních svátků uzavřena. V případě nutnosti (zaopatření, zařizování pohřbu) volejte tel. 733 742 700.
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Dary pro farnost a farní účet

Potvrzení o daru za rok 2021 budeme vystavovat v lednu 2022. Budete-li potvrzení
požadovat, obraťte se na Markétu Piknovou (e-mail.: piknova.marketa@ado.cz).
Své dary prosím posílejte na účet farnosti vedený u KB, č.ú. 123-3857120267/0100,
do poznámky prosím uvádějte dar na hlavní činnost farnosti. Upozorňujeme, že
účet vedený u Sberbank bude od ledna nefunkční!

Adventní sbírka pro lidi bez domova

Také letos chceme 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 věnované v době adventní do pokladny pro potřebné v našem kostele budou použity
právě na tento účel. Přispět můžete také napečeným domácím cukrovím. Více dále
ve zpravodaji.

Hledají se tříkráloví koledníci

V sobotu 8. ledna 2022 by se měla v našem městě uskutečnit Tříkrálová sbírka. Prosíme rodiny i jednotlivce, aby se hlásili u farní koordinátorky paní Anny Gerychové
(e-mail: anna.gerychova@seznam.cz, tel.: 737 313 380).

Nová nabídka arcibiskupských vín

V sakristii najdete nový výběr červených i bílých vín. Výtěžek vašich darů je použit
na generální opravu varhan v našem kostele. Děkujeme za podporu. P. Kamil Obr

Poděkování bezejmenným

Děkujeme všem uklízečkám kostela, které nesly tíhu úklidů po všech opravách.
Děkujeme pomocníkovi, který se po celý rok zapojoval do všech změn v kostele.
Děkujeme mnohým dárcům, kteří štědře přispívají na opravy a investice kostela.
Děkujeme ochotným farníkům za přípravu signalizace kamer při online přenosech.
Děkujeme brigádníkovi, který zařídil kanalizační přípojku farního domu na Kudlově.
Děkujeme všem farníkům, kteří se za zdar farních aktivit modlili.
Pavel Šintál

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD

Bože, dej, ať se smířím s tím, co změnit nemohu.
Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu.
Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám.
sv. František z Assisi
Požehnané svátky vánoční přejí všem zlínským
farníkům laičtí františkáni působící ve Zlíně.
6

ŽIVOT FARNOSTÍ 23 • 2021

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
•On-line mše svaté z našeho kostela jsou vždy v neděli v 10.00 hodin.
•Tradiční děkování dobrovolníkům bude až před svátkem sv. Jana Boska.
•Výzva pro všechny biřmované: zapojme se do čtení při mši svaté! Je možné využít
on-line tabulku, kterou naleznete na farním webu. Do prázdných políček je možné se zapsat. Vždy je připravena i tabulka na následující měsíc. Skupina lektorů při
svém pravidelném setkání na první pátek v měsíci pak celý rozpis dotvoří.
• Od února máme v úmyslu uspořádat Kurz liturgického čtení. Bude určen nejen
pro začátečníky (4 setkání), ale i pro lektory stávající (2 doplňující setkání).
• Betlémské světlo bude k dispozici v kostele na Štědrý den a na Boží hod 25. 12.
•Kostel bude mezi svátky otevřen:
25. 12. od 14.00
26. 12. od 14.00
27. 12. od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 17.00
28. 12. od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 17.00
29. 12. od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 17.00
30. 12. od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 17.00
•Koncerty
V úterý 28. prosince se můžeme po večerní mši svaté těšit na Varhanní modlitbu
Luďka Šuranského – z díla J. S. Bacha.
V neděli 9. ledna – na závěr vánoční doby – bude koncert žáků ZUŠ Zlín – Jižní Svahy.
•Hlídání kostela
Prosíme bratry a sestry, aby se zapsali na rozpis hlídačů. Celoroční vrátní by měli mít
přes vánoční svátky dovolenou. Předem děkujeme za ochotu!

Předvánoční týden

•Poslední roráty budou v úterý 21. prosince v 6.30 hod.
•Úklid kostela bude ve čtvrtek 23. prosince od 16.00 hod.
•Předvánoční svátost smíření v našem kostele:
úterý 21. 12. 9.00–12.00 a 15.00–18.30
středa 22. 12. 9.00–12.00 a 15.00–18.30
čtvrtek 23. 12. 9.00–12.00
Děti zveme ke svátosti smíření ve středu 22. 12. od 14.00 do 15.00 hod. Program
s dětmi zahájíme krátkou společnou modlitbou a vzbuzením lítosti. V kostele budou
mít děti připravena „zpovědní zrcadla“.
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Vánoce 2021 v naší farnosti
24. 12. pátek – Štědrý den
7.30 – mše svatá
16.00 – bohoslužba slova pro děti, po níž zakončíme letošní adventní aktivitu
		 Vánoční scénku dětí budeme moci vidět na webových stránkách farnosti.
		 Děkujeme hercům, zpěvákům a muzikantům, a také Zdeňkovi Lamborovi,
		 Radkovi Výsmekovi a Marcele Sousedíkové, kteří vše přípravili!
21.00 – otevření kostela
21.30 – vánoční troubení před kostelem
22.00 – slavnostní mše svatá
25. 12. sobota – Boží hod vánoční
Mše svaté budou jako v neděli. Po mších svatých v 9.30 a v 10.00 hod. bude Zpívání
u jesliček.
26. 12. neděle – svátek Svaté rodiny
Nebude mše svatá ve 20.30 hod.! Při mších svatých bude obnova manželských slibů.
31. 12. pátek – sv. Silvestra
7.30 – mše svatá
17.00 – děkovná mše svatá
1. 1. – sobota – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Bude nedělní pořad pohoslužeb.		

P. Dan Žůrek, SDB

PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
Milé sestry a drazí bratři,
Bůh, který oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození
Spasitele, ať vás naplní radostí a učiní vás zvěstovateli svého
evangelia!
V tyto dny často hledíme do betléma, který má kouzelnou
atmosféru. I když se různá zobrazení v mnohém liší, jedno
mají společné. Středem celé scenérie je vždy malé dítě. Všichni ostatní jsou méně
důležití, nejen dospělí rodiče nebo vyparádění králové s bohatými dary či sami zpívající andělé. To malé dítě je ze všech nejchudší, nemá nic, jen plenky, a přece je
důležitější než všichni. Každému se líbí ta tichá harmonie a pohoda svaté noci. Nejeden z nás si ji spojuje s dětskou představou rodinné idylky.
Ta ideální atmosféra však není pohádková. Podobnou je možné zakusit v mnoha
rodinách, v nichž vládne láska a pokora. Promiňte, laskavě, ale láskou nemyslím
sladký pocit a pokoru si nepředstavuji jako ušlápnutost nebo podceňování sebe.
Právě v betlémě vidím krásnou lásku tolika lidí, kteří nemyslí na sebe, ale jsou uchváceni malým dítětem, k němuž spěchají a s nímž se dělí o svůj majetek. Nehledají
sebe, ale dobro toho Novorozeného. Jejich pokora se nevymlouvá na chudobu, ale
dává z mála, neschovává se za nedostatek talentů, ale zpívá z radosti a pro radost.
8
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Ten pohled nabízí důležité poučení. Ne, žádné školské poučky. On přitahuje
a probouzí touhu k následování, protože vyzařuje lásku. Láska napodobuje a připodobňuje se. Jen nespěchejte a vychutnejte si ten pohled. Věřím, že pak najdete
nové zalíbení v podobném postoji. Tomu děťátku dělají malíři či sochaři často starší
hlavičku, aby napověděli jeho věčnou moudrost a božskou moc, ale všechny údy
má tak slabé, abychom vnímali pokoření všemohoucího Boha, který se pro nás stal
slabým člověkem. Slovo se stalo tělem. Opustilo slávu nebe a vzalo na sebe náš
osud. Přišlo nás vykoupit z otroctví hříchu a nabídnout nebeské dědictví. Bůh se
stává člověkem, aby mě učinil bohem. Ne, nemohu dál. Naplňuje mě úžas. Musím
mlčet. Ale to mlčení je tak šťastné!
Té idylce se může blížit každá rodina, v níž vládne láska, kde nejsou lidé slepí
a dovedou vidět ty druhé, vidět jejich kvality a žasnout. Bez obdivu nedokážeme
milovat, protože co nemá v našich očích cenu, nevzbuzuje zalíbení, neprobouzí lásku. Bez obdivu necítíme vděčnost a cítíme se chudí, někdy nespokojení a ukřivdění,
nebo se dokonce necháme sžírat závistí kvůli těm, kteří mají něco navíc. Cesta ke
štěstí je však jednoduchá: umět vidět a žasnout, nebát se děkovat, mnoho děkovat.
Nejraději vzpomínám na lidi, kteří vyzařovali štěstí a radost, protože dovedli být
spokojení s tím, co měli. Myslím na paní, která mnoho neměla. Když se jiní chlubili
a snad se snažili v ní probudit závist, smála se a říkala: „Jsem sice chudá, ale ne
hloupá. Přece si nebudu kazit radost závistí. Já se raduji s druhými z toho, co mají
oni, a tak jsem bohatší o radost.“
Betlémská pokora umí tiše naslouchat. Krásnou atmosféru dovedou dělat v rodinách ti, kteří umí naslouchat, kteří naslouchají trpělivě, neskáčou do řeči a nechají
domluvit. Nepřipravují si svou odpověď, dokud druhý mluví. I když mají jiný názor,
snaží se pochopit postoj druhého nebo v něm hledat aspoň zrnka pravdy. Ten druhý
se cítí milovaný, a proto se neježí, snadněji se disponuje k naslouchání.
Obdiv probouzí úctu, která chrání lásku. Bez úcty je láska ohrožená jako brýle
v kapse bez futrálu. Mnoho záleží na úhlu pohledu. Člověk namyšlený, který se dívá
na druhé spatra, který si myslí, že ti druzí mu nesahají ani po kolena, si bude těžko
druhých vážit. Za to pokorný pohled lásky umí objevit hodnoty druhého. Kdo dovede vidět očima víry, ten ví, že všichni v rodině byli stvořeni k obrazu Božímu, že
už od křtu jsou chrámem Ducha Svatého. On ví, že jak se chová k druhým, tak se
chová k Bohu. Úcta dělá naše vztahy ušlechtilými a vede nás k takovému ovládání,
že nezraňujeme, neurážíme, nemluvíme o chybách jiných.
Pořídit si do rodiny betlém a najít zalíbení v pohledu na něj může být velkým přínosem pro rodinu, protože může inspirovat a přispět ke zrání každé rodiny až k proměně ve svatou rodinu, moderní svatou rodinu, která žije krásnými vztahy a zakouší
přítomnost Ježíše uprostřed nás, je světlem pro okolí a nadějí pro další generace.
Děkuji všem, kteří přijali mou adventní výzvu ke společné chvíli v rodině. Dnes
vám přeji nový objev posvátné atmosféry betléma a radost z Ježíše jako milého
hosta vaší domácnosti. K tomu všem žehnám.
arcibiskup Jan
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SYNODA 2021–2023

Synoda ve farnosti pokračuje

Připomínám otázku z evangelia minulé neděle: „Co máme dělat?“ Přemýšlím
o tom, co je důležité v Božích očích? Jsem otevřen působení Ducha Svatého v mém
životě?
Odpovědí může být také to,
že se každý z nás zapojí do synodálního procesu, který prožíváme. Díky za denní modlitbu za
průběh synody a účast na adoraci v pátek v 17.15 hod. Prvním
cílem synody není odpovědět
ve farnosti na položené otázky
a odevzdat včas dotazník. Cílem
je naše obrácení. Je třeba přijmout pozvání k synodalitě, což
znamená jít společnou cestou
a na nikoho nezapomínat.
Stále je možné se zapojit do
synodálních skupinek. Můžete si
i vybrat pro vás zajímavé téma, které již skupinky společně s Duchem Svatým sdílejí.
Na společné cestě naslouchat, ujmout se slova, něst spoluzodpovědnost za misijní
povolání, rozlišovat a rozhodovat. Kontakt je na synodální nástěnce.
Několik myšlenek z prvních setkání:
•Touha skupinky po živějším prožívání víry uvnitř farnosti, po společném růstu
farnosti i počtu farníků.
•Církev má pořád co nabídnout – s tímto máme dobrou osobní zkušenost a záleží nám na tom, aby podobnou zkušenost mělo i naše okolí. Je potřeba hledat nové
způsoby/moderní jazyk, jak „poklad církve“ předat potenciálním zájemcům (a tady,
myslím, patří jak povzbuzení vlažných křesťanů, tak získání lidí mimo církev).
•Kdo skutečně chce jít více za Bohem, musí se hodně chtít sám změnit. K tomu
jsou dobré různorodé akce (poutě, Noc kostelů, duchovní obnovy), které člověka
„nakopávají“. Dále pak je nutné osobní doprovázení druhých, všímat si lidí kolem
sebe (sousedi, spolupracovníci, farníci blízko nás). V neposlední řadě to jsou naše
malá svědectví, rozhodnutí pro dobro, humor a nakažlivá radostná nálada.
Vyslyšme přání papeže Františka a zapojme se. Způsobem, jak dospět k odpovědi na úvodní otázky, je vzájemné naslouchání, sdílení se a duchovní rozlišování.
Výsledky budou následně reflektovány na úrovni světadílů, aby vyšlo najevo, jaké
jsou zkušenosti z různých oblastí, kde katolická církev žije a působí. Završením celého procesu pak bude samotné shromáždění biskupů s papežem v Římě.
		
František Chvatík
10
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Jak je to se synodou u Panny Marie Pomocnice křesťanů
Srdečně vás zdravím, milí čtenáři Života farnosti. V posledním čísle (22) jsme
se mohli dočíst, jak synoda „pulzuje“ v dolní farnosti. A co „nahoře“? Když jsem si
dával dohromady skupinky, dostal jsem se k číslu deset. Bohu díky! Těší mě, že hlas
Svatého otce u některých lidí přece jenom
našel příznivou půdu.
Kdo chce poznat
naše skupinky, může
se o nich dočíst na nástěnce v kostele Panny
Marie Pomocnice křesťanů (viz foto), kde se
samy představují. Od
účastníků mám zatím
spíše pozitivní ohlasy.
Ačkoli než jsme „vykročili na cestu“, zazněly také obavy, aby
to všechno neskončilo
v šuplíku.
Domnívám se, že
plody synody dozrávají mezi námi už
nyní. Již skutečnost,
že i v dnešní náročné
době (kvůli covidu
a karanténám) lidé
mají vůli se sejít, něco vypovídá. Společně se modlí, naslouchají si. Hledají slova a vyjadřují to, co vnímají. Zamýšlí se. Plody synody vidím (a mám z toho radost) také
v naší spolupráci mezi oběma farnostmi – ve snaze harmonizovat adventní aktivity.
Z toho vyplynulo i společné promýšlení a chystání „Duchovní přípravy na Vánoce“
pro sedmou, osmou a devátou třídu Církevní ZŠ v pátek 17. prosince u Panny Marie
Pomocnice křesťanů.
Děkuji za přijetí výzvy Svatého otce, za vaše nasazení a čas, který věnujete společným setkáváním, modlitbě a promýšlení. Kdysi za totality na chaloupkách mi
ještě jako mládežníkovi jeden salesián říkal: „Dostaneš tolik, kolik do společného
vložíš.“ Kéž může každý z vás v hojnosti přijímat povzbuzení ve víře a radost, kterou
dává všemohoucí Bůh. K tomu vám všem žehnám.
P. Antonín Pražan, SDB
ŽIVOT FARNOSTÍ   23 • 2021
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VÁNOCE PRO LIDI BEZ DOMOVA

Vánoce bez naděje nejsou Vánoce

Milí farníci, Vánoce jsou již velmi blízko. Proto roste naše snaha, a možná i trochu nervozita, zda všechno zvládneme správně připravit, aby náš vánoční večer
v rodinném kruhu byl bohatý a štědrý. Jako dobří křesťané mysleme na prvním
místě na duchovní podstatu našich svátků, jíž je setkání s naším Pánem. Přichází
k nám, aby nás všechny obdaroval svou milostí. Přináší nám novou naději. Je tu
zvlášť pro ty, kteří ho vroucně očekávají. I když se často
cítí slabí a bezmocní. Vánoce
bez radostného očekávání,
Vánoce bez naděje, nejsou
Vánoce.
Právě proto bychom
v tomto čase měli být otevření potřebám chudých
lidí, kteří jsou opuštění, v nouzi a možná, že už naději v dobro ztratili. Před rokem
jsme s otcem Kamilem navštívili Červený kříž a lidi bez domova a předali jsme jim
vánoční balíčky od vás. Popřáli jsme jim pokojné Vánoce a mnozí z nich byli opravdu
velmi dojatí a děkovali nám. Zazněla slova: „V něco takového jsme ani nedoufali.
Ani nevíte, jak jsem si přál teplé ponožky a rukavice, a dostali jsme i Štědrou večeři.“
Alespoň na chvíli se mohli opět cítit jako lidé, kteří mají důstojnost.
To je podstata Vánoc: VIDĚT A UVEŘIT, že Bůh je skutečný, živý a chce jim být nablízku! Chceme vás proto opět poprosit o vaši štědrost při farní sbírce „Štědrý večer
pro chudé“. Ve spolupráci s Červeným křížem chystáme i letos pro lidi bez domova
Štědrou večeři, která se z kapacitních důvodů rozdělí na čtyři etapy od poledne
až do večera. Večeře se bude podávat v Azylovém domě na Hornomlýnské asi pro
50 lidí. Můžete přispět materiálně, do vánočních balíčků sbíráme teplé ponožky,
rukavice a čepice, dále hygienické potřeby (potřeby na holení, žiletky, věci osobní
hygieny) Přijímáme pouze nové věci. Lidé bez domova jsou momentálně v nouzi.
Mysleme však na to, že je chceme povzbudit a vracet jim jejich důstojnost.
Ovoce a domácí cukroví ke štědrovečerní večeři můžete přinést na faru
v Sadové ulici od 20. do 23. prosince. Bližší informace poskytne Markéta Piknová,
na tel.: 606 715 994 nebo na e-mailu: piknova.marketa@ado.cz
Sv. Vincent de Paul svým spolubratrům říkával: „Chudí jsou naši páni.“ Papež
František ještě doplňuje, že „kdo neuznává chudé, zrazuje Ježíšovo učení a nemůže
být jeho učedníkem“. Na závěr vám jménem celého farního týmu ze srdce děkuji za
vaši pomoc pro chudé a přeji vám naplnění vašich nadějí.
Přeji pokojné a radostné Vánoce.
P. Miroslav Obšivan, CM
12
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2022
Další ročník tradiční sbírky se blíží. Ač se to nezdá,
přípravy dosahují v těchto dnech svého vrcholu. Během
prosince už bude také většina pokladniček zapečetěna.
Organizátoři i dobrovolníci upínají své zraky k nařízením
souvisejícím s nekončící epidemií. Většina věří, že králové
v ulicích při dodržování všech platných pravidel koledovat budou. Sbírka je přece
o radostné zvěsti, je jakýmsi poselstvím a nadějí, což všichni už po dvou pandemických letech opravdu potřebují. Nesmíme ale zapomínat, že vždy je na prvním místě
zdraví. Zdraví dobrovolníků i dárců. I proto může být koleda v jednotlivých městech
a obcích rozdílná.
Děkujeme vám všem, kteří sbírku podpoříte svou osobní účastí.
Kontakt na 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
		
Pavla Romaňáková
CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz

Sváteční přání

Milí přátelé a příznivci,
děkujeme vám v tomto nelehkém roce za spolupráci a podporu, jíž si velmi vážíme. V době vánočních svátků se můžete na nástěnce v kostele sv. Filipa a Jakuba
dozvědět více o naší činnosti a ve sbírce u jesliček, která bude letos věnována našemu centru, podpořit naše dílo. Na oplátku si můžete odnést malou pozornost.
Děkujeme.
Přejeme vám pokojné a radostné prožití svátků narození našeho Pána Ježíše
Krista a v novém roce Boží požehnání a pevné zdraví.
To vám ze srdce přeji za celý tým Centra pro rodinu Zlín.
ŽIVOT FARNOSTÍ   23 • 2021
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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

Salesiánské tábory 2022

Na léto 2022 připravuje Salesiánský klub mládeže Zlín TÁBORY pro děti, mladé
i rodiny. Všechny tábory proběhnou na tábořišti ve Zlámanci v rytířských stanech.
Přihlašovat se bude možné od slavnosti Dona Boska 31. 1. 2022.
3.–10. 7. Rodiny s dětmi I (vede Irena Malotová)
10.–20. 7. Rytíři Dona Boska (chlapci 10–14 let, vede Lukáš Juras)
20.–30. 7. Tábor pro holky (děvčata 10–14 let, vede Eliška Zmeškalová)
30. 7.–7. 8. Tábor pro ministranty (vede Petr Vaculík)
7.–14. 8. Rodiny s dětmi II (vede Pavel Hoke)
16.–23. 8. Středoškolák (děvčata a chlapci 15–18 let, vede Marta Jonášková)
Také připravujeme v termínu 25.–29. 7. 2022 v prostorách SKM Zlín příměstský
fotbalový tábor pro kluky, který povede Jiří Vácha.
V termínu 15.–21. 8. 2022 připravují salesiáni duchovní cvičení (EXODUS na Vidči)
pro mladé od 18 do 26 let, které povedou P. Petr Vaculík, SDB a P. Petr Boštík, SDB.
		
Pavla Oklešťková
BUDE VÁS ZAJÍMAT

Nezbeda děkuje dobrodincům

V posledním loňském čísle Života farností jsme prosili naše
farníky o finanční pomoc při vydávání našich křesťanských časopisů Nezbeda a Cvrček. V této chvíli je na místě poděkovat. Každý
finanční dar je pro nás velmi důležitý. Také díky nim se podařilo
dokončit 30. ročník Nezbedy a od Nového roku 2022 vstupujeme
do nového 31. ročníku. A jaký bude? To nevíme. Víme však, že už
teď se nás neúprosně dotýká zdražování vstupních materiálů a služeb. Očekáváme
tak další zdražování v rámci nastupující inflace a další finanční propad.
Také pro příští rok moc uvítáme jakoukoli finanční podporu i ze stran podnikatelů. Více informací o podpoře Nezbedy
najdete na stránkách www.casopisnezbeda.cz
Závěrem bych připomenul výrok kardinála Tomáše Špidlíka:
„Život je příliš krátký na to, abychom četli jen dobré knihy.
Musíme si najít ty nejlepší, tedy především ty, z nichž čerpáme
Boží moudrost.“ Nezbeda i Cvrček chtějí být právě takovými
tiskovinami, které mladým čtenářům ukazují Boží moudrost na přirozeně dobrých
věcech, jež mohou formovat jejich život, vztahy i víru.
Velké „Pán Bůh zaplať“ patří všem, kteří nás podporují.
Leoš Hrdlička
14
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HLASY A OHLASY

Setkání akolytů se vzpomínáním

V sobotu 20. listopadu jsme se s otcem Kamilem Obrem sešli my všichni, kteří
jsme pověřeni podáváním eucharistie při bohoslužbách, a to pacientům v nemocnici, v domovech pro seniory a také nemocným domů. Mimo jiné jsme zavzpomínali
na úplné začátky naší služby, kdy jsme naprosto nesměli zavolat kněze, a to i když
si to nemocný výslovně přál. Přesto jsme ale vždy tajně kněze zavolali a pak hlídali
za dveřmi, aby nedošlo k prozrazení. Vzpomínali jsme také na naše pacienty, kterým jsme, a to několik let, nabízeli službu kněze, ale nebyl o ni zájem. A pak třeba
i několik dní před smrtí pacienta jsme byli najednou o zprostředkování této služby
požádáni. Přitom dotyční nebyli u svátosti třeba několik let.
Osobně často vzpomínám na Hermínu Týrlovou, národní umělkyni, která se hluboce a nesmazatelně zapsala do oblasti animovaného filmu. Zbytek života strávila
v Domově pro seniory na Burešově. Jako rehabilitační sestra jsem ji po pohybové
stránce dostala na starost. Tato dáma si všimla, že se starám v domově o bohoslužby a dala mi téměř příkazem, abych za ní poslala kněze, který do domova docházel. Onen kněz však na ni zapůsobil příliš mladým dojmem, takže ho prostě poslala
pryč. Následně ji navštívil farář Československé církve husitské Zdeněk Svoboda,
se kterým si krásně popovídala, ačkoliv ona sama byla katolička. Po nějaké době
byla paní Týrlová hospitalizována a vzkázala mi, ať za ní přijdu s knězem. Když jsme
tam s otcem Petrem Vaculíkem přišli, byla moc šťastná. Přijala svátost smíření, eucharistii a pomazání nemocných. Nikdo z nás se neubránil slzám. Bůh nabízí svoji
milost stále, a to i prostřednictvím nás, nehodných služebníků, protože je milosrdný
a milostivý.		 Jana Švrčková
PODĚKOVÁNÍ

Nemocniční kaplani KNTB
Děkujeme všem kněžím, zdravotníkům, vojákům a dobrovolníkům.
Děkujeme rodinám darujícím se blízkým, všem lidem dobré vůle.
Děkujeme za vaši lásku a trpělivost.
Přejeme vám pokojné a milostiplné Vánoce a vyprošujeme nevýslovnou radost,
s jakou putovali tři mudrcové při své pouti za dítětem Ježíšem. Přejeme zachování
naděje vycházející z narození Spasitele, přinášejícího světlo do tmy nemoci, beznaděje a samoty.		
tým nemocničních kaplanů
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VZPOMÍNKA

Zlínští ministranti před 70 lety

Ministroval jsem asi osm let, začal jsem ve druhé třídě v roce 1949. V tu dobu
začínala „zlatá éra zlínských ministrantů“. Zásluhu na tom měli hlavně dva zlínští
kaplani, P. Jan Čechal a P. Václav Straka. Každý zde působil rok, pak byli ze Zlína
ihned přemístěni. To již komunisté dávali přes svoje okresní tajemníky o sobě vědět.
Jako možnost setkávání měli ministranti na staré faře dole místnost, která byla
skoro celý den otevřena. Tady jsme často hrávali naší oblíbenou hru – šprtec.
Když někdo chtěl začít ministrovat, zašel za knězem, který měl ministranty na
starosti, na pohovor. Dostal „ministerku“ – tištěný seznam odpovědí při mších svatých. Musel se naučit latinsky vstupní modlitby, Confiteor, Suscipiat, Pater noster
a ostatní odpovědi. Až to uměl, šel dělat s knězem generálku ohledně přenášení
misálu.
Ministrantské oblečení se tehdy skládalo z komže, rochety a límce. Měli jsme
vše ušité v barvě bílé, červené, fialové a zelené, od každé barvy minimálně 60 kusů.
Černého oblečení bylo měně.
Ministrantský sbor byl organizačně velmi dobře veden. Protože nás byla asi
stovka kluků, byli jsme rozděleni do čtyř skupin. Každou skupinu vedl starší ministrant a ten měl i svého zvoleného zástupce. Po jednotlivých skupinách se pravidelně
konaly schůzky. Všichni ministranti se dohromady sešli v létě a na konci roku, kdy
probíhalo vyhodnocování. Ti nejlepší obdrželi za odměnu knížky. Jedenkrát za rok
se konaly ministrantské zájezdy. Byli jsme například na Velehradě, na Svatém Kopečku u Olomouce, v Blatnici u Svatého Antonínka či na Svatém Hostýně.
V sakristii jsme měli ve skříni vyvěšené seznamy všech ministrantů. K nim byla
připojena docházka na patřičný měsíc, která se značila a sloužila pak k vyhodnocování. Když se někdo nějak provinil, například zbytečným mluvením nebo smíchem
u oltáře a podobně, byl mu udělen tzv. dištanc. To pak nesměl týden nebo dva ministrovat. Na to většinou dohlíželi kostelníci, kteří provinění značili na docházce
červeně.
Dále byly vyvěšeny podrobné seznamy se jmény, kdo bude asistovat při mši svaté (tenkrát bylo ve Zlíně šest až osm kněží). Ráno byly u hlavního oltáře slouženy
dvě mše svaté, u bočních oltářů tři, jedna pod kůrem v lurdské kapli a večer jedna.
V neděli dopoledne šest mší svatých, večer opět jedna. Před večerní mší svatou
se ministranti modlili každý den růženec. Všechny tři růžence se střídaly, jednotlivé desátky byly napsány na tabulce. Rovněž bylo určeno, kdo který desátek bude
předříkávat.
Každou sobotu byly svatby, těch bývalo dopoledne šest i více, asi po 30 minutách. I pro službu na svatbách byli ministranti napsáni.
Když byl pohřeb, ministranti, podobně jako kněz, nosili na hlavě birety. Z kostela šel pohřební průvod až k hlavní bráně Svitu. Tam se nasedlo do autobusů, které odjížděly na hřbitov. Mezitím vezli rakev v parádním pohřebním voze, taženým
smutečně ozdobenými koňmi na Lesní hřbitov.
16
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V ministrantském jsme rovněž doprovázeli kněze, který šel zaopatřovat. Ministrant vždy nesl v ruce rozžatou lampičku.
Vyprovázeli jsme také v ministrantském poutníky zlínské farnosti, kteří putovali
pěšky na Svatý Hostýn. To se vyšlo z kostela s knězem, poutníky a předříkávačem
písní a šli jsme po ulici Dlouhá a Sokolská. Pod Burešovem jsme se oddělili a v ministrantském jsme se v zástupu vraceli zpět do kostela. A to nás šlo třeba čtyřicet.
Nevím, dokdy jsme tak chodili, protože to bylo potom zakázané, ale několikrát jsme šli.
Vzpomínám si ještě další skutečnosti. Asi do roku 1953 jsme na Boží Tělo chodili po náměstí. První oltář byl u Zlíňanky, druhý v oblouku radnice, třetí u drogerie
„U Kubíčků“ a čtvrtý u kamenného kříže u kostela.
V létě v Prosebné dny se po večerní mši svaté konaly průvody do polí. To jsme
nosili i korouhve a takové lampy, které tenkrát byly umístěny vpředu v kostele
po boku lavic. Chodilo se směrem na Kudlov. Konaly se i průvody k sv. Antonínkovi
na Cigánov a k sv. Janu Nepomuckému, k soše vedle kláštera pod přehradou.
Ještě ve školním roce 1952/1953 jsme měli všichni na vysvědčení předmět „náboženská výchova“. Pak již byly zavedeny přihlášky do náboženství přes ředitele
školy. V té době byly zrušeny i náboženské průvody, prostě církev se ocitla pod
politickým dohledem.
Toto bohaté ministrantské „seskupení“ přineslo v budoucnu své ovoce. Z těch,
kteří ministrovali v padesátých letech ve zlínském farním kostele sv. Filipa a Jakuba,
vzešlo šest kněžských povolání: P. Jiří Melichárek (1935–1981), P. Antonín Kupka
(1939–2017), P. Arnošt Červinka (1939), P. Vladimír Tomeček (1941–2007), P. Antonín Kolář (1940–2020), P. Josef Šich (1942).
Vše jsou to již jen vzpomínky, ale krásné vzpomínky.
Pavel Černošek

Zlínští ministranti o Vánocích 1951 (Z archivu Pavla Černoška)
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Pozvánka na varhanní koncerty

Přijměte pozvánku na vánoční varhanní koncerty s názvem Vánoční varhanní modlitba, které jsou sestaveny z Chorálových předeher a skladeb Johanna Sebastiana Bacha. Na
varhany bude hrát zlínský varhanník Ludvík Šuranský.
		
Kostel sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí
		neděle 26. prosince 2021 v 16.00 hod.
		
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně
		úterý 28. prosince 2021 v 19.30 hod.
		Kostel Narození Panny Marie a svaté Anny v Rajnochovicích
		neděle 2. ledna 2022 v 15.30 hod.
Program: Toccata a Fuga d moll/Dorisch/ BWV 538, Fantasie a Fuga c moll BWV
537, Bist du bei mir BWV 508, Preludium a Fuga C dur BWV 545, Liebster Jesu wir
sind hier BWV 633, Der Tag, der ist so freudenreich BWV 605, Vom Himmel hoch,
da komm ich her BWV 700, Vater unser im Himmelreich BWV 636, Toccata a Fuga
d moll BWV 565.		
Ludvík Šuranský

KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC LISTOPAD 2021
KŘTY
Tobiáš Kraus
Laura Macíková
Stella Charlotte Kratina
Teodor Ostrovský
Anna Kolaříková
Ondřej Strohbach
POHŘBY
Oldřich Vydra (1942)
Marie Klinkovská (1933)
Františka Kozlová (1932)
Bohumil Hašpica (1930)
Pavel Melichárek (1960)
Jiří Horalík (1942)
Marie Koutná (1936)
18

Maria Horvátová
Matyáš Alois Koutník
Richard Jan Polášek
Nikolas Zlámala
Amálie Kubíková
Julie Anna Sokolová

Anna Michalíková (1940)
Marie Paštěková (1932)
František Evják (1935)
Marta Plevová (1931)
Antonín Cekota (1955)
Tomáš Kunovský (1937)
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