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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Drahá farní rodino,
letní prázdniny jsou v plném proudu a s nimi rozličné možnosti setkávání, které pomáhají utvářet naše mezilidské vztahy. Po roce studií v zahraničí jsem vděčný za možnosti komunikace, které nám přináší tato digitální doba. Díky nim jsem si
v Římě nepřipadal od farnosti tak vzdálen. Doufám, že to platilo i naopak, když jsem posílal zprávy do WhatsAppové skupiny
(kdo by měl zájem, ať se ozve) nebo jsem pro vás točil reportáže a modlitby vysílané na TV Noe. Navzdory všem těmto moderním vymoženostem
jsem se však těšil zpátky do vlasti nejen z důvodu příjemnějšího klimatu, ale také
proto, že si spolu dobrý oběd
nebo pivo přes internet prostě nevychutnáme. ;-)
Kromě této základní lidské roviny se propojujeme
i v oblasti duchovní. Velmi
mne těší, když se pozdravíme na ulici (omlouvám se,
že si ještě všechny nepamatuji), a ještě větší radost mi
dělá, když mohu udělovat
požehnání. A když následně slyším, jak Bůh působí ve
vašich životech, přestávám
mít obavy o budoucnost naší
církve. Na dobrých vztazích,
jak s Bohem, tak s lidmi, se
však musí stále pracovat.
Rád bych se tedy podělil o sedm skutků, které našemu lidskému rozvoji pomohou
(inspiraci jsem našel u svých „kolegáčků“ na www.jph-lmjk.cz).
Zkusme o všechno poprosit, za vše poděkovat, upřímně pochválit, když se nedaří, povzbudit, ve smutku a v trápení potěšit, vzájemně si pomoci a každý den si
vyprošovat požehnání.
Přeji vám všem požehnané letní dny!
P. Ondřej Talaš
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 28. srpna 2022.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je již v pátek 19. srpna 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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Osmnáctá neděle v mezidobí
(Kaz 1,2;2,21–23; Kol 3,1–5,9–11; Lk 12,13–21)
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Nezávazná památka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Nezávazná památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
První pátek v měsíci
Svátek Proměnění Páně
Devatenáctá neděle v mezidobí
(Mdr 18,6–9; Žid 11,1–2.8–19; Lk 12,32–48)
Památka sv. Dominika, kněze
Adorační den farnosti sv. Filipa a Jakuba
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Památka sv. Kláry, panny
Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze,
mučedníků
Sobotní památka Panny Marie
Dvacátá neděle v mezidobí
(Jer 38,4–6.8–10; Žid 12,1–4; Lk 12,49–53)
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek
Nezávazná památka sv. Štěpána Uherského
Nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Dvacátá první neděle v mezidobí
(Iz 66,18–21; Žid 12,5–7.11–13; Lk 13,22–30)
Památka Panny Marie Královny
Nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina,
mučedníků
Nezávazná památka sv. Ludvíka
Nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze
Památka sv. Moniky
Dvacátá druhá neděle v mezidobí
(Sir 3,19–21.30–31; Žid 12,18–19.22–24a; Lk 14,1.7–14)
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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

Přinášení darů

Vzhledem ke zhoršující se situaci s covid-19 dočasně rušíme přinášení darů při mši
svaté. Děkujeme za pochopení.

Farní kancelář o prázdninách

Během prázdnin jsou úředními dny ve farní kanceláři pondělí a středa 8–10 hod.
a 14–16 hod.

Výuka náboženství

Rozvrh výuky náboženství v novém školním roce 2022 / 2023 bude vyvěšen na webu
farnosti a v kostele od 22. srpna.

Farní tábory

V srpnových měsících se rozběhne několik táborů pořádaných přímo farností, letos
i pro předškoláky. Prosíme, doprovázejte děti i vedoucí v modlitbách.

Adorační den farnosti a den modliteb za bohoslovce

V pondělí 8. srpna bude adorační den naší farnosti
a den modliteb za bohoslovce. V kostele bude celodenní adorace, která začne po ranní mši svaté a která bude
ukončena požehnáním před večerní mší svatou. Budeme rádi, když se na modlitební stráž přihlásí členové
eucharistické hodiny, ale i jiných společenství, rodiny
i jednotlivci. Zapisujte se do formuláře v sakristii.

Chvály v kostele

Společenství Invite zve farníky na modlitbu chval do našeho kostela. Uskuteční se
18. srpna od 17.00 do 18.00 hod.

Pouť rodin na Svatý Hostýn

V sobotu 27. srpna jsou zvány všechny rodiny na arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn. Bližší informace
k programu naleznete na plakátku v kostele a webových stránkách arcidiecéze olomoucké nebo na webu
www.rodinnyzivot.cz

Žehnání dětem do nového školního roku

V neděli 28. srpna budeme všem školákům žehnat do nového školního roku. Budoucí prvňáčci si mohou s sebou přinést školní batohy nebo aktovky.
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Otevřené brány
Od poloviny května až do září tohoto roku máte možnost využít vy nebo vaši přátelé individuální prohlídky kostela a věže zdarma s průvodcem. V našem kostele běží
již tradiční Otevřené brány v těchto časech a dnech:
Soboty a svátky: 10–12 hod. a 13–17 hod.
Neděle: 13–17 hod.
Průvodce čeká na návštěvníky v zadní části kostela a je označen jmenovkou. Průvodcovská služba je návštěvníkům poskytována zdarma. Na honorář průvodce poskytuje neinvestiční dotaci Zlínský kraj a Statutární město Zlín. P. Kamil Obr, farář

KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC ČERVEN 2022
KŘTY
Joel Isaac Hernandez Lanza

Matteo Krpenský

Jan Ondřej Jasenský

Theo Antonín Rusek

Vítězslav Petr Brzoň

Amina Alexandra Surupa

Marie Halašková

Julie Marie Prachařová

SŇATKY
Jan Brhel a Aneta Zapletalová
Martin Hrubeš a Jana Hilnerová
Martin Polepil a Eva Polepilová (rozená Pšenčíková)
Lukáš Bartík a Angelika Višňovsky

POHŘBY
Antonín Holík (1946)

Marie Válková (1940)

Josef Křupka (1932)

Svatopluk Čech (1957)

Ludmila Zbořilová (1921)

Pavel Filipec (1963)

Jan Dynka (1940)
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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:
– Svátostné manželství chtějí uzavřít: Jiří Ondra a Iva Pelikánová, Lukáš Tomeček
a Barbora Šimperská, Pavel Slezák (Hugo) a Petra Šmardová, Jakub Marák a Kristýna Kotková, Jan Sedláček a Michaela Ženožičková, Vojtěch Jurák a Kateřina Schneiderová, Roman Vaculík a Pavlína Koutná, Vilém Tesáček a Michaela Mahdalíková.

– Kostel je otevřen od pondělí do pátku (8.30–11.00 a 14.30–17.00) i o prázdninách.
Děkujeme prázdninovým vrátným.
– Jsou za námi první tři turnusy pobytových táborů na Zlámanci a jeden příměstský
a začíná tábor ministrantů. Přejeme klukům hodně dobrodružství a také, aby se
přiblížili k Pánu Bohu a prohloubili v modlitbě.
– Zemřela paní Helena Vaňková – nejstarší zlínská skautka. Pohřeb byl na Jižních
Svazích v úterý 26. července.
– Připravujeme poutní mši svatou u kaple na Zlínských Pasekách, na kterou všechny srdečně zveme. Letos bude trochu neobvykle již v neděli 7. srpna, ale to je vlastně správné datum. Zjistili jsme totiž, že kaple je zasvěcena Panně Marii Sněžné, jejíž
svátek se slaví 5. srpna.
– Vyučování náboženství v novém školním roce bude uspořádáno podobně jako
loni – ve středu a ve čtvrtek odpoledne. Časy jsou předběžné. Děti budou rozděleny do skupin: 1. a 2. třída, Třeťáci, Čtvrťáci, Páťáci, 6. a 7. třída, 8. a 9. třída.
Předběžné časy:
1. a 2. třída – čtvrtek v 15.30 hod.
3. třída – čtvrtek v 15.30 hod.
4. třída – čtvrtek ve 14.30 hod. (nebo později)
5. třída – čtvrtek ve 14.30 hod. (nebo později)
6. a 7. třída – středa ve 14.45 hod. (nebo později)
8. a 9. třída – středa v 15.30 hod.
– Zveme na kněžské svěcení a primiční mši svatou zlínského rodáka, salesiána
Vlastimila Vajďáka. Kněžské svěcení by měl přijmout v sobotu 17. září ve 12.00 hod.
ve Fryštáku a primiční mši svatou připravujeme na neděli 18. září v 10.00 v našem
kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Po této mši svaté jsme všichni zváni na
pohoštění „za kostel“.		
P. Dan Žůrek, SDB
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SYNODA 2021–2023

Výzva k pokračování synodálního procesu v naší zemi

Sestry a bratři, poté, co jsme s účastníky Národního synodálního setkání prožili
6. července na Velehradě den naplněný
modlitbou, nasloucháním a rozhovory,
jsme v závěru plenárního zasedání České
biskupské konference o tomto setkání
uvažovali v bratrské diskusi. Děkujeme
všem, kteří se zapojili do synodálního procesu, a jsme vděčni za jejich ochotu hledat
z lásky k Bohu a církvi nové cesty.
Slibně započatý synodální proces
podporujeme a povzbuzujeme jednotlivá
společenství na farní i diecézní úrovni, aby metodu získanou během tohoto procesu
využila k hledání, kam Boží Duch vede církev tady a teď, především v tématech týkajících se života církevních společenství ve farnostech. My sami jsme připraveni používat
synodální metodu ve své službě všude tam, kde se ukáže být vhodná.
Synodální proces nezahrnuje zdaleka jen naslouchání a promlouvání. Je to duchovní cesta, v níž má své klíčové místo modlitba a prosba o působení Ducha Svatého.
Proto sebe i Vás vyzýváme a prosíme, abychom se nepřestali modlit. Jen tak budeme
moci rozlišovat znamení doby autenticky, a přitom v Božím světle. Byli bychom rádi,
kdyby život církve, poznávání Boží vůle, rozlišování a řízení bylo uskutečňováno jako
duchovní proces tak, jak to učinili na počátku církve apoštolové, když mohli prohlásit:
„Rozhodl totiž Duch Svatý a my“ (Sk 15,28).
Do dalšího hledání Božích řešení na společné cestě Vám ze srdce žehnáme.
Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, primas český a předseda České biskupské konference a biskupové Slezska, Moravy a Čech.

Národní synodální setkání na Velehradě

Setkání nuncia, kardinálů, biskupů, kněží, řeholníků a laiků bylo velmi otevřené. Velký dík patří všem, kteří toto srdečné setkání připravili a také se jej aktivně
zúčastnili. Cílem bylo seznámení s národní synodální syntézou, vzniklou na základě
podkladů z jednotlivých diecézí, a podněty k její finální podobě. Byly vytvořeny tři
pracovní skupiny, které v panelové diskusi projednaly základní témata. Společenství, Spoluúčast a Poslání. Závěry z těchto skupin byly prezentovány na odpoledním
společném setkání. Národní synodální tým pak zpracoval finální podobu Národní
syntézy synody o synodalitě. Plný text najdete na stránkách www.cirkev.cz v sekci
aktuality. Evropské synodální setkání proběhne v únoru 2023 v Praze.
Celodenní setkání bylo zakončeno mší svatou v bazilice, hlavním celebrantem
byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský.
František Chvatík
8
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HLASY A OHLASY

Farní pouť na Slovensko – Butkov, Skalka

V minulém čísle jste si mohli přečíst Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů. Doporučuji toto Poselství každému znovu podrobně
přečíst, je vhodné k zamyšlení v jakémkoliv věku. Dnes připomínám jeho část:
Drahé babičky a drazí dědečkové, v tomto našem světě jsme povoláni být budovateli revoluce něžnosti! Udělejme to tím, že se naučíme stále častěji a lépe využívat
nejcennější nástroj, který máme a který je pro náš věk nejvhodnější: modlitbu. Staňme
se také trochu básníky modlitby, zkusme hledat svoje slova, osvojme si ta, kterým nás
učí Boží slovo. Naše důvěrná modlitba může udělat mnoho: může doprovázet bolestný
výkřik těch, kdo trpí, a může pomoci změnit srdce. Můžeme být stálým sborem velkého duchovního chrámu, kde prosebná modlitba a chvalozpěv podporují společenství,
které pracuje a zápasí na poli života. Světový den prarodičů a seniorů je tedy příležitostí znovu s radostí říci, že církev chce slavit společně s těmi, které Pán – jak říká Bible
– nasytil dny. Oslavme ho společně!
Na tuto výzvu reagovalo Centrum pro rodinu ve Zlíně a připravilo na sobotu
23. července poutní zájezd pro všechny, zejména pro dědečky, babičky a vnoučata. Některé letní počasí odradilo, ale my, kteří jsme
překonali obavy, jsme prožili překrásný společný den.
Do autobusu nastoupili poutníci ve věku od 4 do 86
let. Třetinu tvořily děti a mládež do 15 let. Autobus
zastavil na parkovišti, odkud jsme se vydali pěšky na
horu Butkov, nejmladší slovenské poutní místo. První úsek byl trochu strmější, nicméně náš exkostelník
Jan nám dodal odvahy a povzbudil nás k pokračování
vlastním příkladem. Došli jsme k bráně, na které byl
nápis BRÁNA RODINY a při odchodu nápis JEŽIŠU,
DÔVERUJEM TI. Pomodlili jsme se křížovou cestu,
jejíž zastavení byla pěkně upravená a na každém byl
citát z deníčku sv. Faustyny. Po příchodu na horu se
nám otevřel nádherný výhled do okolí. V tomto sanktuáriu je soustředěno velké
množství míst, která stojí za to navštívit a více promodlit – doporučuji aspoň půldenní pobyt (www.krizbutkov.sk). Dále jsme navštívili moderní farní kostel Božího
milosrdenství, posvěcený ve Svatém roce milosrdenství 8. března 2016 Mons. Galisem, žilinským diecézním biskupem. Kostel nám zpřístupnil ochotný pan kostelník,
pomodlili jsme se litanie K Božímu milosrdenství. V blízkosti byla také možnost se
osvěžit zmrzlinou.
Druhým cílem naší pouti bylo nejstarší slovenské poutní místo Skalka nad Váhom
(www.putnickemiestoskalka.sk). Zde nás očekával místní duchovní správce otec
Štefan, který nás v diecézní svatyni sv. Ondřeje-Svorada a Benedikta na Malé Skalce
seznámil s historií a současností tohoto poutního místa. Tuto neděli 31. července
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se zde koná za účasti slovenských biskupů závěr celoslovenského setkání mládeže, očekává se účast dvou tisícovek mladých. Na naši prosbu pro nás otec Štefan
vystavil k adoraci Nejsvětější svátost oltářní. Následovala mše svatá na venkovním
prostranství. Celodenní pouť jsme zakončili na Velké Skalce. Jsou zde pozůstatky
benediktinského opatství z roku 1224, nachází se zde také Benediktova jeskyně. Sv.
Ondřej-Svorad a Benedikt, kteří jsou zde uctíváni, jsou hlavními patrony nitranské
diecéze. Cestou zpět jsme se pomodlili slavný růženec za naši farnost a své úmysly.
Modlitba pražského arcibiskupa Jana k Světovému dni prarodičů a seniorů:
Děkuji ti, Pane,
za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!
Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.
Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.
Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.
Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny
až do konce věků.
Amen.
Děkuji všem účastníkům pouti za krásné společenství spolu s Duchem svatým,
který nás provází svým požehnáním a milostí.
František Chvatík
10
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Nedělní rodinný gastrovýlet

Srdečně zveme především všechny rodiny s dětmi na v pořadí už čtvrtý nedělní
rodinný gastrovýlet, který se uskuteční v neděli 31. července.
Sejdeme se ve 14.15 hod. na zastávce Maják, točna (z Náměstí Míru tam jede autobus č. 32 ve 14.08 hod.) a poté půjdeme zpevněnou lesní cestou směrem k malenovskému hradu (cesta je vhodná pro kočárky, koloběžky, odrážedla či kola) a pak
dále až do našeho cíle – do Tankovny Na Rožku v Malenovicích. Kromě piva a lima
je zde taky skvělé venkovní dětské hřiště, takže každý si zde přijde na své! Trasa je
dlouhá asi 5,5 km, zpátky už se svezeme trolejbusem. V případě potřeby volejte na
tel. 774 370 898. Těšíme se na vás!		
Alžběta Volfová

Pozvánka na pouť ke kapli sv. Františka

Milí farníci, srdečně vás zveme na pouť ke kapličce sv.Františka, která se nachází
na pěkném místě v lese nad Újezdem u Valašských Klobouk. Místo má svoji zajímavou historii i tradici. Na tomto místě se v neděli 31. července v 15.00 hod. uskuteční
poutní mše svatá, kterou bude sloužit otec františkán Antonín Klaret Dąbrowski,
OFM. Akce se uskuteční jen za pěkného počasí. Společný odchod bude kolem 13.00
hod. z Újezda od lesa nad základní školou. Přeji všem pokoj a dobro.
		
Pavlína Marie Alžběta Koutná, OFS

Pozvánka na pouť ke kapličce na Zlínské Paseky

Srdečně zveme na poutní mši svatou u kaple Panny Marie na Zlínských Pasekách, která bude sloužena v neděli 7. srpna v 9.30 hod. Po bohoslužbě jsme všichni
zváni na již tradiční občerstvení ke skautské klubovně u točny MHD autobusové
linky č. 33. Těšíme se na setkání.		
Luděk a Jindřiška Horsákovi

Změny na parkovišti před kostelem sv. Filipa a Jakuba

V měsíci srpnu nás čekají velké změny v používání parkoviště. Podle dostupných
informací bude 5. srpna odstraněna dosavadní budka správy parkoviště a od 8. srpna bude zahájena stavba nového parkovacího systému. Parkoviště bude pro veřejnost uzavřeno pravděpodobně v termínu od 8. do 19. srpna. Buďte na tuto situaci
připraveni.
Užívání parkoviště bude zpoplatněno jako doposud a parkovné bude možné
uhradit přes portál parkujzlin.cz, mobilní aplikaci MPLA.IO nebo v parkovacím automatu v blízkosti parkoviště. V neděli parkoviště pod kostelem zpoplatněno nebude. Přesto se bude muset projet závorou.
Na parkovišti jsou vyhrazena dvě místa pro naši farnost. Místa jsou určena pro
kněze a zaměstnance farnosti.
Nezapomeňte, že parkování před farní garáží je zpoplatněno stejně jako celá
parkovací zóna na ulici Sadová! Toto místo je vyhrazeno pro rychlou nakládku a vykládku potřeb pro farnost.		
Pavel Šintál
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Pozvánka na výstavu

Slavnostní vernisáží v Památníku Tomáše Bati byla v den 90. výročí tragické smrti největšího zlínského podnikatele 12. července 2022 zahájena k tomuto výročí pozoruhodná výstava s názvem PADL NÁŠ PRVNÍ SPOLUPRACOVNÍK. K vidění je zde
48 dobových fotografií, z nichž mnohé jsou vystaveny poprvé. Každá z nich je umístěna na samostatném stojanu. Výstavu připravil ředitel Státního okresního archivu
ve Zlíně-Klečůvce Mgr. David Valůšek, který návštěvníky vernisáže v poutavém vystoupení seznámil s aktuální situací tehdejší doby, která se v mnohém podobá
té dnešní. Výstavu doplnilo vystoupení
gospelového sboru Duše zpívej. Pro návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení včetně dobrot připravených podle
knihy receptů Marie Baťové, ale také
faksimile novin ZLÍN z 15. července 1932,
kde je popsán průběh pohřbu a smuteční
projevy.
Zlínskému králi obuvi, který se vypracoval z malé ševcovské dílny do čela
firmy světového významu, se stalo osudným létání. Psal se 12. červenec 1932, když
Tomáš Baťa mířil v brzkých ranních hodinách na letiště v Otrokovicích. Měl namířeno do Švýcarska, kde jeho firma otevírala novou továrnu. Let však bylo nutné
Snímek archiv autora
odložit, startu tehdy bránila hustá mlha.
Jeho pilot Jindřich Brouček s odletem příliš nesouhlasil, Baťa však trval na svém.
Se zhruba padesátiminutovým zpožděním dal příkaz ke startu a ten se oběma stal
osudným. Letadlo bylo ve vzduchu jen sedm minut. Baťa i Brouček byli na místě
mrtví. Nejznámějšímu zlínskému podnikateli bylo pouhých 56 let. Pro jeho rodinu,
podnik i pro celý Zlín to byla obrovská tragédie.
Podle dobového tisku se Baťova pohřbu zúčastnilo 30 až 50 tisíc lidí, z nichž většina průvodu přihlížela. Pohřbu se zúčastnili politici, lidé z okolních obcí a zaměstnanci poboček firmy Baťa z jiných měst. Do Zlína pro ně byly vypraveny speciální
vlaky. Poslední rozloučení začalo na továrním dvoře a pokračovalo cestou do města
na náměstí. Balkon radnice zaplnili čestní hosté a řečníci. Ve vchodu na radnici byla
instalována bronzová socha Tomáše Bati se smuteční výzdobou. Církevní obřady
se konaly ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba. Byly zakončeny na novém Lesním
hřbitově a za oba zesnulé je vykonal světící biskup Jan Stavěl z Olomouce, kterému
se ve Zlíně říkalo „zlínský biskup“, protože často do Baťova města zajížděl.
Výstava PADL NÁŠ PRVNÍ SPOLUPRACOVNÍK je otevřena po celé prázdniny až
do neděle 18. září a jistě stojí za shlédnutí.
Josef Pala
12

ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2022

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

Rodina na cestě

Zveme rodiny i jednotlivce na prázdninové cesty a výlety po olomoucké arcidiecézi. Můžete tak využít nabídky vybraných padesáti zajímavých míst, na kterých
bude třeba objevit heslo. Pomocí aplikace nebo webu se dostanete na stránku
s překvapením pro děti i rodiče. Více informací získáte na webových stránkách
rodinnyzivot.cz

Arcidiecézní pouť rodin

Jako každoročně, i letos se uskuteční na konci prázdnin 27. srpna arcidiecézní
pouť rodin na Svatém Hostýně. Program začne mší svatou v 10.15 hod. na venkovním pódiu. Těšit se můžete také na bohatý program pro děti, svědectví a další. Přijďte prožít hezký den se svou rodinou i s dalšími rodinami z naší diecéze.

Sedmikrásek – cvičení rodičů s dětmi

Kurz je určen pro děti od prvních krůčků do čtyř let. Sedmikráskem provází
zkušené lektorky Iva a Maruška a společně s nimi a panáčkem Sedmikráskem se
naučíte spoustu básniček, písniček, budete používat různé sportovní pomůcky a rehabilitační pomůcky. Podpoříte vztah mezi vámi a vaším dítětem, které bude také
dobře připraveno na pobyt v mateřské škole. Informace získáte na našich webových stránkách.

Manželské večery

V říjnu otevíráme oblíbený kurz Manželské večery. Jedná se o sedm tematických
setkání. Každé setkání začíná filmem (promluvou na DVD), v rámci něhož je příležitost ke vzájemné komunikaci v páru. Můžete tak strávit čas spolu v příjemném
prostředí s občerstvením, s hudbou a bez dětí. Vše probíhá v důvěrné a přátelské
atmosféře. Skupinová diskuze není součástí kurzu. Zveme páry každého věku.
		
Veronika Holíková
HUMOR
„Kolik lidí pracuje u vás ve firmě?“
„S vedoucím dvacet pět.“
„Takže bez vedoucího dvacet čtyři, že?“
„Ne, bez vedoucího nepracuje nikdo.“
Jirka z Prahy je na prázdninách u babičky a poprvé vidí živé prase.
„Babi, babi, to prase mluví stejně jako tatínek, když spí!“
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Zlínský anděl 2021

Zlínský anděl poprvé pomyslně vzlétl nad naše město
v prosinci 2016. Jde
o ocenění pro osobnosti z řad poskytovatelů sociálních
služeb a organizací
podílejících se na
pomoci a podpoře
těm, kteří je potřebují. Tedy pracovníky, kteří vynikají
příkladným vztahem
ke svému povolání, profesionalitou a obětavostí. Zlínským andělem uplynulého
roku se stala paní Yvona Piňosová, pracovnice přímé péče. Na zlínském náměstí jí
letos v červnu poděkoval také Vojtěch Volf,
náměstek primátora. Paní Yvona je pracovnicí přímé péče střediska Charitní pečovatelská služba Zlín od roku 2006.
Nominace přišla od spolupracovnic:
„Naše kolegyně je velmi empatická, vstřícná. Obdiv má za svůj klid, rozvahu. Ona se
snad ani neumí nazlobit, v ničem nevidí
problém. I proto ji klienti zbožňují a ona
svoji práci miluje. A také pro svého syna.
Pro toho dýchá.“ Ocenění bylo uděleno za
práci vykonávanou s plným nasazením a lidským pochopením, umění naslouchat, životní nadhled a velkou dávku trpělivosti, milé
a příjemné vystupování.
„Děkuji skvělému kolektivu za výbornou
spolupráci a podporu. Práce v pomáhající profesi je těžká, ale smysluplná a naplňující. Této ceny si velmi vážím. Potvrdila mi, že svoji práci dělám dobře, a je pro mě
velkou motivací pro mé další působení v Charitě Zlín,“ řekla paní Yvona.		
		
Pavla Romaňáková
14
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Třicet let práce Charity Zlín

Rok 2021 byl v Charitě Zlín trochu jiný, než jsme si původně představovali. Naše
organizace vznikla v roce 1991. Na tento rok tedy připadlo třicáté výročí jejího ustanovení a my jsme si mysleli, že se ponese především v rovině nejrůznějších oslav
a připomínek tohoto výročí.
Člověk, který pracuje v sociálních službách, může mít občas pocit jakéhosi nedocenění. Služby organizací, jako je ta naše, bere spousta lidí jako samozřejmost, jako
něco, o co se „kdosi“ tak nějak automaticky stará. Lidé, kteří se sociálními službami
nepřišli do styku (třeba u svých blízkých), mívají pocit, že ten „kdosi“ je jednoduše
stát, třeba prostřednictvím neziskových organizací. Sociální služby jsou zkrátka něčím, o čem se v dnešní hédonisticky založené společnosti raději příliš nemluví. Tiše
se předpokládá, že to bude fungovat.
My jsme si tedy představovali, že třicáté výročí našeho založení bude skvělou
příležitostí, jak širší veřejnosti naši činnost trochu více přiblížit a představit. Jak už
to tak ale bývá, věci dopadly jinak. Ano, o naší organizaci se opravdu v roce 2021 víc
mluvilo a spousta lidí měla možnost naši práci poznat a ocenit. Tento rok byl druhým rokem pandemie covid-19. Celé toto období pro nás opravdu nebylo jednoduché. Nemocní nebyli jenom uživatelé našich služeb, ale i naši pracovníci a jejich blízcí, což mělo své důsledky pro stav našeho personálu na straně jedné, a pro celkový
objem potřebné práce na straně druhé. Ti, kteří byli zrovna zdraví, museli pracovat
i za své kolegy a celkově obstarat víc a náročnějších věcí než za běžného provozu.
Za sebe jsem přesvědčen, že všechny výzvy, které tato situace přinesla, jsme
zvládli nejlépe, jak v dané chvíli šlo. Dočkali jsme se i toho, že se o naší práci více
mluvilo, a s tím přišlo i to ocenění, které člověku, který tuto práci dělá, občas chybí.
Celá situace nás utvrdila v pocitu, že je to práce, která rozhodně má smysl.
A já bych chtěl všem spolupracovníkům poděkovat za to, jak k celé situaci přistoupili, a vůbec za skvělou spolupráci, která v našem kolektivu existuje.
Děkuji.		
Vlastimil Vajďák, ředitel, Charita Zlín

Děláte práci, která má smysl

Vážení pracovníci Charity Zlín, už půl roku jsem poslancem Parlamentu České
republiky a zcela otevřeně přiznávám, že minimálně polovina ze stovek hodin strávených ve Sněmovně žádný smysl nemá kvůli prázdnosti slov, která se během nich
pronesou. Spousta kolegů si na to už zvykla, bere to jako fakt, ale já se s tím vyrovnat nedovedu.
Porovnávám to s vaší činností, která je smysluplná téměř na sto procent, až na
velkou část administrace, která vás zatěžuje. A vychází mi z toho, že je vždy otázkou volby každého člověka, zda chce, aby jeho život měl smysl a byl logicky i poměrně těžký, nebo zda se smíří s tím, že život žádný hlubší smysl mít nemusí a pak ho
lze samozřejmě pohodlně přežít.
Blahopřeji vám, že patříte do první skupiny.
Mgr. Aleš Dufek, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
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ROZHOVOR

Rozhovor s nemocničním kaplanem KNTB
a trvalým jáhnem Zbyňkem Králem
V sobotu 18. června udělil olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler
jáhenské svěcení osmi kandidátům. Jedním z nich byl nemocniční kaplan KNTB, pan
Mgr. Zbyněk Král, kterému jsem položila několik otázek.
Zbyňku, jak jsi dospěl
k rozhodnutí stát se trvalým
jáhnem?
Už v mládí jsem uvažoval
o studiu bohosloví a případné
kněžské službě. Později jsem
se však oženil. Touha sloužit
církvi zůstala. Nastoupil jsem
do katechetického kurzu, posléze na pětileté studium křesťanské výchovy na Palackého
univerzitě v Olomouci. Absolvoval jsem obor křesťanská
výchova, učitel náboženství.
Praxi jsem vykonával asi 7 let,
pak jsem se stal akolytou, podával jsem sv. přijímání ve farnosti i nemocným. Po různých
zaměstnáních jsem dospěl
k rozhodnutí, že bych se chtěl
stát nemocničním kaplanem.
To už jsem se 2 roky připravoval na službu trvalého jáhna.

Snímek Jana Havlová

Kolegové v nemocnici se ptají, kdo je trvalý jáhen a jaké má kompetence. Mohl
bys nám prosím podat resumé?
Jak to čteme ve Skutcích apoštolů, jáhnové byli od prvopočátku pomocníci apoštolů a věnovali se službě potřebným. Úkolem jáhna v katolické církvi je „hlásat Boží
slovo“ – předčítat z evangelia při liturgii, křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat…
Svátostná milost jim dává potřebnou sílu, aby sloužili lidem. To vnímám hlavně
ve službě nemocným, kdy jim mohu udělovat i požehnání, stejně tak zdravotníkům
na začátku jejich pracovního dne.
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Jak dlouho trvala příprava na jáhenské svěcení?
Příprava trvala 3 roky a probíhala v olomouckém semináři. Zde jsme se setkávali
s P. Pavlem Stuškou, který vedl náš kurz. Mívali jsme setkání zhruba desetkrát do
roka. Setkání vedl P. Vladimír Schmidt a přednášel nám katecheze na témata vnímání svátostí, které mohou jáhnové udělovat. Součástí přípravy byla naše setkání
společně se všemi trvalými jáhny na exerciciích na Svatém Hostýně a Velehradě.
Úžasným vyvrcholením přípravy byly týdenní exercicie na Velehradě pod vedením
P. Vojtěcha Šímy. Exercicie jsem mohl prožít také s ostatními kandidáty jáhenství
i kněžství.
Jak se ke tvé přípravě stavěla rodina?
Podmínkou pro zahájení přípravy na trvalé jáhenství je souhlas manželky. Když
jsem přišel s tím, že mne P. Jiří Kupka oslovil ohledně služby trvalého jáhenství,
poradil jsem se o tom se svou manželkou. Ta souhlasila. Protože jsme věřící, snažíme se podílet na fungování farnosti. Zhruba jsme věděli, co služba trvalého jáhna
obnáší. Také vzhledem k tomu, že už jsme jednoho trvalého jáhna v rodině měli,
pana Františka Beníčka z Uherského Brodu. Naše děti vnímaly kombinaci trvalého
jáhenství a kaplanské služby v nemocnici jako vhodnou, vzájemně se doplňující.
Jaký byl Tvůj nejsilnější okamžik svěcení?
Nejsilnějším okamžikem svěcení pro mne bylo vkládání rukou otce biskupa
Antonína Baslera. Otec Antonín vkládal své ruce jednotlivě na každého z nás a já
bytostně vnímal přítomnost Ducha Svatého.
Děkuji za rozhovor.

Michaela Kadlčíková, nemocniční kaplan KNTB

SLOUŽÍME NEMOCNÝM

Pastorační péče v nemocnici

Pokud jsou vaši příbuzní či známí hospitalizováni v Krajské nemocnici Tomáše
Bati, kontaktujte nemocniční kaplany (e-mail: kaplan@bnzlin.cz, tel.: 731 140 734).
Výhradně na nemocniční kaplany se obracejte i tehdy, když si váš příbuzný či známý přeje udělení svátostí nebo když chcete udělení svátosti pomazání nemocných
pro vašeho blízkého, který je v bezvědomí či v jiném stavu, kdy nemůže komunikovat.
Nemocniční kaplani návštěvu kněze zprostředkují. Pacientovi i vám pak nabízejí doprovázení ve formě rozhovoru, přítomnosti u lůžka, modlitby, čtení z Písma svatého,
přinášení Eucharistie.
Nemocné, kteří jsou schopni pohybu, můžete také doprovodit na mši svatou, která je slavena každou sobotu v 15.30 hod. v suterénu budovy 48 (LDN).
nemocniční kaplani v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně
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SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Pobyt pro zlepšení fyzického i duševního zdraví

Přijměte pozvání na pobyt v Regeneračním centru Harmonie, který se uskuteční
ve dnech 11.–18. září 2022.
Cena se bude lišit podle vybraného pobytu, zatím se platí záloha 6 500 Kč. Bude
možné si vybrat z několika druhů pobytů:
– bez procedur (pobyt jen se vstupem do wellness a 4 procedury)
– harmonizační pobyt (dvě až tři
procedury denně).
Podle výběru se pak liší cena, která se
bohužel proti loňsku navýšila, ale je opět
dotovaná Zlínským krajem. Záloha se
platí na náš účet, zbytek na místě. Po přihlášení obdržíte informační dopis s přesnými cenami a dalšími instrukcemi. Přihlašujte se do 20. srpna u Jany Janečkové (e-mail: janec.jani@seznam .cz, tel. 739 342 639),
kapacita je omezená. Zálohu 6 500 Kč pošlete na náš účet: 2400762484/2010.
Do zprávy pro příjemce nezapomeňte napsat své jméno.
Alenka Panáková
K ZAMYŠLENÍ

Čas volna může být i dobou pro intenzivnější vztah s Bohem

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro
sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho
– slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky,
přátele. Otevři mi oči pro krásu svého
světa, dej mi pozorný sluch pro hlas
stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti.
Dej, ať nasbírám sílu, abych byl
laskavější. Setkám se s lidmi, blízkými
i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim
dovedl naslouchat, abych se přiblížil jim
i jejich světu, abych jim porozuměl, neSnímek Pixabay
boť mám čas.
Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska.
Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou. Amen.
		
Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby
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