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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Oplácet modlitbou

Zdá se, že opět přichází doba nenávistných útoků proti
církvi. Mohou mít formu tupení, pronásledování a nebo vylhaného připisování každé špatnosti; jak o tom mluví Pán Ježíš
v Matoušově evangeliu v Blahoslavenstvích. (Mt 5,11) Zdá se
mi, že jeden typ projevů nenávisti trvá vždy zhruba 2–3 roky
a pak se jeho podoba změní. Je možné, že právě nyní začíná
doba „tupení“.
Ježíš nás překvapivě nabádá, abychom se z toho radovali a jásali, protože se
nám střádá v nebi velká odměna a současně se stáváme pro svět prorockým znamením – proroky totiž také v jejich době pronásledovali.
Zdánlivě se jedná o velmi jednoduchou záležitost, ale háček to samozřejmě má.
Ježíš očividně nepočítá s tím, že bychom reagovali podrážděně, naštvaně, urážlivě
nebo opláceli stejnou měrou. Naopak: máme to nést a oplácet modlitbou – prokazováním duchovní lásky. Můžeme se od Ježíše učit (a naučit), jak to bral a jak
reagoval on.
Dokonce můžeme využít tohoto stálého zla k našemu dobru. Tím, že přijmeme
(a pokusíme se životem naplnit) slovo: Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?
(Řím 8,35) A všechno to předávat Ježíšovi při mši svaté jako dary nebo oběti. Bolest,
smutek, úzkosti… můžeme nabídnout Ježíšovi při přinášení obětních darů při mši
svaté. Ale i nespokojenost, rozmrzelost, hněv a touhu oplácet můžeme. Pánu předkládat a „dovolovat mu“, aby to nesl s námi.
Ať i těžké věci v našem životě velikonočně proměňujeme. P. Dan Žůrek, SDB

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 12. června 2022.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je již v pátek 3. června 2022 ve 22.00 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

29. 5. Sedmá neděle velikonoční

			 Den modliteb za sdělovací prostředky
			 (Sk 7,55–60; Zj 22,12–14; Jan 17,20–26)
PO

30. 5. Nezávazná památka sv. Zdislavy

ÚT

31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie

ST

1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka

ČT

2. 6. Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků

PÁ

3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

			 První pátek v měsíci
NE

5. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého

			 (Sk 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13
			 nebo Řím 8,8–17; Jan 20,19–23
			 nebo Jan 14,15–16.23b–26)
PO

6. 6. Památka Panny Marie, Matky církve

ČT

9. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

SO

11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola

NE

12. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice

			 (Př 8,22–31; Řím 5,1–5; Jan 16,12–15)

CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz

Bylinková poznávací procházka
Zveme vás na poznávací bylinkovou procházku s Mgr. Markétou Šurbekovou,
která se uskuteční v pondělí 6. června. Budeme se toulat po jaroslavických loukách
a lesích. Sraz je v 16.00 hod. na točně autobusu č. 31 v Jaroslavicích. Na akci je nutné
se přihlásit.

Jak se chovat v obtížných situacích
Zveme ženy na další ze seminářů s Mgr. Irenou Smékalovou, který se uskuteční
v našem přednáškovém sále ve středu 8. června od 17.00 do 19.30 hod. Na seminář
je nutné se předem přihlásit.		
Veronika Holíková
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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

Pozvánka na celostátní setkání mládeže do Hradce Králové

Rád bych povzbudil naši farní mládež k účasti na celostátním setkání mládeže, které
se uskuteční od 9. do 14. srpna v Hradci Králové. Celostátní setkání mládeže probíhá
v duchu světových dní mládeže a v České republice se koná přibližně jednou za pět
let. Doprovází ho duchovní a kulturní program a sjede se na něj většina mladých
křesťanů ve věku 14–26 let.
Letošním mottem je: „Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“ (Sk 26, 16).
Podrobný program je na webu farnosti.
Účastnické poplatky:
•Přihlášení do 31. května – 1 600 Kč
•Přihlášení do 15. července – 1 800 Kč
•Přihlášení v pozdějším termínu – 3 000 Kč
Z naší farnosti se k cestě na setkání mládeže připravuje skupina mladých společně
s P. Jiřím Luňákem. Bližší informace budou oznámeny dostatečně předem, doporučuji ale přihlásit se už teď za sníženou cenu. Všem mladým rádi finančně přispějeme,
animátorům farních táborů, členům schol nebo starším ministrantům nabízíme ještě i něco navíc. Hlaste se ve farní kanceláři u paní Markéty Piknové.

Výjezdní zasedání pastorační rady na Velehradě

V termínu od 3. do 4. června se uskuteční výjezdní zasedání pastorační rady ve Velehradě. Budeme hodnotit uplynulý školní rok i celé období služby před novými
volbami a plánovat rok následující. Zaměříme se také na podněty, které vyšly ze
setkání synodálních skupinek a pastoračních trií farnosti. Prosíme, doprovázejte
nás modlitbami.

Vigilie k Duchu svatému

V sobotu 4. června zvu k účasti na svatodušní vigilii. Program začne v 18.30 hod.
večerní mší svatou, na kterou naváže svatodušní vigilie. Její součástí bude modlitba
chval, svědectví, vzájemné obohacení ve skupinkách a přímluvná modlitba. Podrobný časový harmonogram naleznete na plakátku. Doporučuji modlitbu svatodušní
novény od pátku 27. května.

Pouť na Svatý Hostýn

Ve středu 22. června pořádá naše farnost pouť na Svatý Hostýn. Odjezd autobusu
bude v 7.30 hod. z parkoviště pod Sportovní halou. Cena za dopravu je 180 Kč. Bližší
informace jsou na plakátku, přihlašování v prodejně Veni.
P. Kamil Obr, farář
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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

Oznamy

– Dnes v našem kostele přijmou děti poprvé Pána Ježíše ve svatém přijímání. Provázejme je svými modlitbami. Ať jim v životě nic a nikdo nebrání Pána Ježíše přijímat!
– Ve čtvrtek začala devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého. V neděli
5. června o slavnosti Ducha svatého bychom měli obnovit své biřmování a vyprosit
si na Pánu schopnost přijmout nějaký další jeho dar.
– Loňští biřmovanci se setkají při bohoslužbě rozeslání v neděli 5. června v 17.00
hod., aby jim církev potvrdila jejich konkrétní dary, kterými mají sloužit.
– Noví biřmovanci se poprvé setkají v kostele v neděli 5. června v 15.00 hod, aby
začali svoji přípravu.
– Pouť ke sv. Antonínovi na Cigánově bude v sobotu 11. června v 17.00 hod.
Pouť ke sv. Antonínovi na Přílukách bude v sobotu 11. června taktéž v 17.00 hod.
– Pomalu se blíží závěr školního roku. Na Jižních Svazích přejdeme už v půlce června
na prázdninový model pořadu bohoslužeb a provozu farní kanceláře.
Mše svaté budou od 13. června ve všední dny jen jedenkrát denně:
úterý
18.30
středa
7.30
čtvrtek 7.30
pátek 18.30
sobota 7.30
Kancelář bude otevřena v úterý a v pátek od 17.00 do 18.00 hod. Nedělní pořad bohoslužeb zůstane nezměněn. Středeční „dětské“ upřesníme v Ohláškách a v příštím čísle Života farností.		
P. Dan Žůrek, SDB
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SYNODA 2021–2023

Synoda pokračuje

V sobotu 7. května
jsme se zúčastnili arcidiecézního synodálního
setkání v Olomouci. Byli
jsme informováni o výsledku diecézní fáze synodálního procesu v olomoucké arcidiecézi. Na
jeho základě bude vznikat
desetistránková syntéza
z výstupů synodních skupinek, která bude poslána
národnímu synodálnímu
týmu k dalším účelům celosvětového synodálního
procesu. První část tohoto pracovního materiálu shrnuje kvantitativní údaje procesu v naší diecézi.
Synodního rozlišování a zaslání výsledku svého rozlišování se zúčastnilo 278 farností, 7 církevních škol (včetně bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře).
Také 12 řeholních komunit utvořilo svou vlastní skupinku (např. klauzurované řády),
zároveň se řeholníci účastnili skupinek s ostatními věřícími.
Celkový počet synodních skupinek byl 764, z toho 447 skupinek vzniklo za účelem synodálního procesu, zbytek tvořila již existující společenství nebo řeholní komunity. Synodální tým obdržel celkem 782 výstupních formulářů (některé skupinky
odevzdaly více zpracovaných tematických okruhů). Celkový počet osob zapojených
do synodních skupinek byl 5 350, z toho 3 417 žen a 1 933 mužů.
Druhá, dominantní část textu je věnována již samotným výstupům ze synodních
skupinek. Jsou postupně popisována témata, která byla skupinkami akcentována.
Na závěr textu je pak uvedeno vnímání průběhu synodálního procesu a zároveň
jsou vyhodnoceny jeho první dopady v olomoucké arcidiecézi. S těmito tématy vás
budeme postupně informovat v našem farním zpravodaji.
Koordinace synodálního procesu v naší arcidiecézi, jejíž součástí bylo také zpracování výstupů synodálního dotazování, byla začátkem října 2021 svěřena diecéznímu synodálnímu týmu. V tomto týmu pracují také bývalí zlínští kaplani – P. Jan
Berka a P. Josef Mikulášek. Diecézní tým konzultoval tuto pracovní verzi s Janem
Graubnerem, arcibiskupem olomouckým, který se k ní vyjádřil pozitivně a ve zpětné
vazbě uvedl, že text přijímá bez výhrad. Tuto pracovní verzi pak doprovodil tímto
svým textem:
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„Pro správné přijetí syntézy je zásadně důležitý postoj lásky, která se nebojí kritiky, ale dívá se do textu jako do zrcadla diecéze. Ne všechno se týká konkrétní
farnosti nebo konkrétního kněze. Nesmím všechnu kritiku vztahovat na sebe, ale
ani nesmím říkat, že všechno se týká jen jiných, nýbrž v pokoře se ptát, jestli se něco
z řečeného netýká aspoň zčásti také mě. Nejednou se ukáže, že kněží i laici volají
po stejné věci, ale chyba je někde v komunikaci či způsobu vidění. Co bych ze své
strany mohl udělat pro zlepšení? Počítat s postupnými kroky a hledat spojence.“
Papež František povolal na pražský arcibiskupský stolec Mons. Jana Graubnera
(shodou okolností také bývalého zlínského kaplana), dosud metropolitu moravského a arcibiskupa olomouckého. Svěřujme Svatého otce i pražského arcibiskupa do
našich modliteb.
A k tomu doplňujeme myšlenku ze zlínské synodální skupiny: „Naslouchejme
církevním autoritám – hlavně Svatému otci, který je velmi srozumitelný, moudrý
a je to muž modlitby. Čtěme jeho promluvy v Katolickém týdeníku nebo na internetu. Totéž platí o arcibiskupovi Janovi. Zabývejme se tím, co říkají, a ne tím, co druzí
říkají o nich.“		P. Antonín Pražan, SDB a František Chvatík

BUDE VÁS ZAJÍMAT

2. Nedělní rodinný gastrovýlet
Srdečně zveme všechny rodiny na 2. Nedělní rodinný gastrovýlet, který se uskuteční v neděli 5. června. Cílem bude tentokráte cukrárna U Staňků v Kostelci. Sejdeme se ve 14.30 hod. na začátku cyklostezky u mostu na Burešově.
Čeká nás trasa po cyklostezce dlouhá asi 3 km. Trasa je tedy vhodná pro kočárky, odrážedla či koloběžky. Pokud by vám to bylo málo, za dalšího zhruba 1,5 km
dorazíte ke kostelu Narození Panny Marie ve Štípě a k němu přilehlému dětskému
hřišti. Návrat individuálně, za deště se akce ruší. Více na tel.: 774 370 898
		
Alžběta Volfová

Pozvánka na večer chval
Přijměte pozvání na večer chval,
který se bude konat v úterý 7. června v 19.30 hod. v kostele sv. Filipa
a Jakuba ve Zlíně. Večer chval povede společenství Zlínské chvály.
Bude se jednat o poslední večer
chval před letní pauzou. V průběhu
večera bude probíhat přímluvná
modlitba.
Tomáš Dombek
8
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Beseda s Davidem Ondráčkou
Dovolte mi srdečně vás pozvat na besedu s Davidem Ondráčkou s názvem Co se
děje za oponou, která se koná v pátek 10. června v 18.00 hod. v kavárně 15. budovy
v továrním areálu.
Je tolik věcí, které může člověk udělat, aby si při vyznání víry a slovech „a nekonám, co mám konat“ nepřipadal jako na pokraji ohně pekelného... Osobně jsem
přesvědčen, že snaha o nápravu věcí veřejných je jednou z těch činností, které jsou
potřebné a které by křesťan konat měl.
Akci pořádá MO KDU-ČSL JS Zlín ve spolupráci s 14/15 Baťův institut.
Určitě bude prostor i pro všemožné všetečné otázky.
Antonín Kafka
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HLASY A OHLASY

Národní pochod pro život 2022

V sobotu 30. dubna jsem se zúčastnil Národního pochodu pro život, který se konal v Praze. Vyjeli jsme vlakem z Otrokovic v 5.44 hod. a do Prahy jsme přijeli kolem
deváté hodiny. Potom jsme u hlavního nádraží nastoupili do autobusu, který nás
dopravil k Pražskému hradu, kde následovala bezpečnostní prohlídka osob a zavazadel.
V 11.00 hod. začala mše svatá, kterou celebroval otec kardinál Dominik Duka, OP. Ve
své homilii zdůraznil ochranu lidského života od počátku početí až po narození. Po mši
svaté jsme se pěšky přesunuli na Klárov, kde
následovalo občerstvení a kulturní program.
Krátce po 14.30 hod. jsme se seřadili
v průvodu a šli na Václavské náměstí, kde bylo zakončení a požehnání otce kardinála. Po skončení jsme došli na hlavní nádraží a odtud odjeli domů. Mario Václavek

Kurz lektorů zaujal

Po dlouhých letech proběhl v naší farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů
kurz lektorů. Sešlo se asi 50 zájemců o čtení Božího slova. Vedla nás paní Martina
Pavlíková z Arcibiskupství olomouckého. Připravila pro nás poutavou přednášku
o způsobu čtení. Absolvovali jsme také „minikurs“ liturgiky od otce Zdeňka Demela
a biblistiky od otce Antonína Pražana. S paní Pavlíkovou jsme měli praktický nácvik
čtení u ambonu, kde každý z nás zjistil, jaké dělá chyby. Osvědčení nám slavnostně
předal otec biskup Antonín Basler v neděli 8. května při příležitosti výročí posvěcení
kostela.
Pokud se chcete také něco naučit, podívejte se na web: www.kulturaslova.cz,
kde jsou nahraná čtení na celý liturgický rok. Děkujeme otci Danovi Žůrkovi a Martině Pavlíkové za tento kurz. Sami si můžete poslechnout, co jsme se naučili!		
		
Jitka Kolčavová

Svědectví o kurzu Filip
Na kurz Filip jsem byla pozvána samotným Bohem skrze své bližní. Už dlouho
jsem měla pocit, že je mi Bůh vzdálený. Sice jsem věděla, že v mém životě je, ale
necítila jsem Ho srdcem. Na kurzu jsem zažila opravdový dotek Pána. Byla jsem
uzdravena z mnoha bolestí. Poznala a přiznala jsem si svou hříšnost. Také díky mnohým osobním svědectvím jsem pochopila, že jedinou spásou a lékem je Hospodin.
Pokud žízníš po Ježíšově blízkosti a chceš ji vzbuzovat i ve druhých, neváhej a jeď se
naplnit Duchem Svatým na kurz Filip! Nejbližší termín konání je 10.–12. června Kurz
Filip pro rodiny v Kroměříži.
		
Michaela
10
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Nový obrázek Panny Marie v lese nad Kudlovem

V neděli 8. května se u kostela sv. Filipa a Jakuba sešlo kolem dvaceti věřících.
Cílem našeho setkání bylo umístit obrázek ikony Panny Marie (posvěcený otcem
Kamilem Obrem) v lese na předem vybraný strom
nad Kudlovem.
Pro vysvětlení jedná se o ikonu zvanou také
„Pokrov“ – příkrov, ochrana. Podle legendy jde
o přesvatou Bohorodici, kterou sv. Ondřej viděl
v Konstantinopoli, jak se modlí za lidi v chrámu –
sňala z hlavy šátek a přikryla jím lid.
Otec Kamil nejdříve tuto ikonu před svatostánkem posvětil. Potom jsme se vydali na společnou
pouť do lesa. Trochu nás po cestě kropil májový
deštík, ale za nějakou chvíli na nás vysvitlo i sluníčko. Šli jsme přes Lazy kolem dětského domova
a dál pěšinou v lese. Cestou jsme se modlili růženec a předkládali Bohu s důvěrou přes prosebné
Ikona před svatostánkem
ruce Panny Marie i naše prosby a díky...
Na místě jsme již zavěšenou Madonu na stromě uctili zpěvem a modlitbou.
Poté jsme se radostně naplněni z Bohu milé činnosti rozešli do svých domovů.
		
Pavlína Koutná

Pěší pouť fotbalistů na Svatý Hostýn

Již třicet let chodí parta mužů hrát během školního roku fotbal do tělocvičny.
Po několika změnách nyní hrajeme každé pondělí večer v tělocvičně ZŠ Dřevnická
u Dopravního podniku. A protože nejen sportem
živ je člověk, v mariánských měsících v květnu
a říjnu konáme pěší pouť z Jižních Svahů na Svatý Hostýn. Letos se odehrála v sobotu 14. května
a byla to v pořadí už naše 22. pouť.
Vyrážíme vždy v 6.00 hod. ráno z Kocandy
a pokračujeme po trase Fryšták – Ondřejovsko
– Rusava – Grapy – Svatý Hostýn. Ve Fryštáku si
dáme zastávku v místním obchodě a doplníme
důležité vitamíny. Cestou se pomodlíme všechny čtyři růžence a taky se navzájem podělíme
o různé informace ze svého soukromí. Po zhruba
22 km přicházíme na Svatý Hostýn kolem 11.30
hod., kdy právě stíháme mši svatou. Potom jdeme společně na oběd do některé místní restaurace a nazpět domů se už vracíme
autem, kdy pro nás přijede některý ze spoluhráčů. Prožijeme tak vždy krásné sobotní společenství.		
Petr Venený
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SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Pouť za nová kněžská povolání

Srdečně zveme všechny, kdo se chtějí modlit za nová kněžská povolání, na společný duchovní program, který se uskuteční ve středu 8. června v kostele Narození
Panny Marie ve Štípě.
Program:
9.30 modlitba růžence
10.00 mše svatá (slouží Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký)
11.00 kulturní zastavení, svědectví
12.30 polední přestávka – oběd z vlastních zdrojů,
		 káva a čaj k dispozici v pastoračním centru vedle kostela
14.00 přednáška v pastoračním centru (Mgr. Růžena Sekulová)
15.00 pár připomínek k naší činnosti do budoucna, požehnání na cestu
V polední přestávce je možno využít přímluvnou modlitbu nebo radu sociální
pracovnice. Těší se na vás společenství vdov a vdovců, z.s. Zlín Alenka Panáková

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

Charita Zlín 1991–2021

Srdečně zveme na akci Charita Zlín 1991–2021, která proběhne v pátek 3. června
od 17.30 do 19.30 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Potešíme se
vystoupením Add Gospel, v 18.30 hod. bude mše svatá.
Oslavujte spolu s námi! Těšíme se na všechny, s nimiž se setkáme osobně. Poděkování patří i těm, kteří nemohou přijít, ale jsou s námi v myšlenkách a v modlitbě.

Pracovníci charity si odměnu Zlínského kraje užili

Voucher – odměna pro zaměstnance – tak byl pojmenován dopis statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje zaslaný před rokem poskytovatelům sociálních
služeb. Vedení kraje se rozhodlo poděkovat lidem „v první linii“, kteří vynaložili zvýšené úsilí při zvládání pandemie nemoci covid-19, a to formou voucherů na pobyt
v hromadném ubytovacím zařízení na území kraje. Odměnu získalo čtrnáct pracovníků Charity Zlín. O některé ohlasy se chci se čtenáři podělit:
Na konci loňského roku jsme si s milou kolegyní řekly, že bychom se měly začít
zajímat, jak využijeme poukaz, který jsme dostaly od Zlínského kraje. Naše priorita
byla hlavně dostupnost a relax, který si spolu užijeme a při němž si odpočineme nejen
od práce, ale i od rodiny a běžných starostí, které řeší každá maminka a manželka.
Zarezervovaly jsme si pobyt v hotelu u Luhačovické přehrady v blízkých Pozlovicích.
Náš pobyt zahrnoval bazén, saunu, vířivku, odpočinek na lehátkách, masáže a inhalace Vincentky. Personál byl kouzelný, vstřícný, vše nám splnili. Dopoledne jsme využily
krásného počasí k posezení na balkoně, který k našemu pokoji patřil, a užívaly si sluníčka a nevynechaly jsme procházku do nedalekých Luhačovic. Pobyt se nám moc líbil
a věřte, že se nám odjíždělo těžko. Za možnost odpočinku děkujeme zaměstnavateli,
který právě nás k odměně delegoval, Zlínskému kraji a také hotelu Adamantino Luhačovice.		
Michaela Rafajová
Velmi rádi jsme využili možnost relaxačního pobytu a z nabídek, kde bylo možné
tyto vouchery využít, jsme si vybrali Hotel Skanzen v Modré. Zde jsme strávili úžasný
prodloužený víkend. K relaxaci jsme využili nabídku, kterou nám zaměstnanci tamního
hotelu připravili přímo „na míru“. Práce v sociálních službách není vždy fyzicky tolik
náročná jako psychicky, zvláště náš typ sociální práce je spíše psychicky vyčerpávající.
Člověk se někdy cítí víc unavený, než kdyby ´přeházel tunu uhlí´. Užili jsme si všechno, úžasný gastronomický zážitek, masáže, saunu, wellness, procházku po skanzenu
i podvodní svět… Společně jsme mohli strávit čas mimo pracovní proces, promluvit si
i o jiných věcech než jen pracovních a více se tak poznat. A za toto bychom chtěli těm,
kteří nám to umožnili, moc poděkovat.
Jana Babicová, Soňa Kubíková a Antonín Sedláček
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Tříkrálová tečka v květnu

Setkání proběhlo s milým filmem Tajemství staré bambitky 2 a také s vyhlášením
soutěže FOŤTE! spolu s předáním cen. Ve většině křesel sálu číslo 1 v Golden Apple
Cinema bylo vidět zářící oči malých, větších i velkých dobrovolníků, kteří v lednu koledovali pro potřebné. S radostí připomínáme, že v kasičkách na Zlínsku se vybralo
2 663 908 Kč. A co to znamená? Že zlínská Charita může pomáhat! Velké poděkování všem, kteří se do sbírky zapojili – místním koordinátorům, koledníkům, štědrým
dárcům.
A co ta fotosoutěž s podtitulem „Tak, tady to máme rádi“? Odměna putovala
k deseti fotícím skupinkám i k jejich dospělému doprovodu. Pět vítězů zvolili hlasující na sociálních sítích, pět na pomyslnou bednu odeslala odborná porota:
1. místo: králové Adélka, Klárka, Honza, Doubravy
2. místo: sourozenci Kollerovi, Zlín – Lužkovice
3. místo: královny Petra, Viktorka, Josefínka, Všemina
4. místo: koledníci Pavlík, Karlík a Vašík, Dobrkovice
5. místo: králové z Bratřejova.
Děkujeme těm, kteří poskytli odměny pro vítězné účastníky soutěží: E-KARTS
Zlín, Golden Apple Cinema Zlín, Městské divadlo Zlín, OXALIS, spol. s r.o., Resort
Valachy Velké Karlovice, Rodinný zábavní park Galaxie Zlín, Statutární město Zlín.
Poděkování za podporu patří také Vojtěchu Volfovi, náměstkovi primátora.
		
Pavla Romaňáková

Vítězný snímek Adélky, Klárky a Honzy z Doubrav
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