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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Drazí farníci!
Prázdniny s časem volna a dovolených se nám neúprosně
překlopily do dalšího školního roku a nejen děti, ale i my dospělí se srovnáváme s „obyčejným“ během života. Schválně
dávám slovo obyčejný do uvozovek, protože slovník křesťana
by slovo obyčejný neměl moc používat. Každý den je totiž jedinečným časem a je dobré si to často připomínat, abychom
neupadli do pasti stereotypů. Možná jste četli útlou knížku Život bez všedních dnů,
ve které se autor (farář Wilhelm Busch – mladý vojenský důstojník obrácený na
frontě druhé světové války) zamýšlí nad nejrůznějšími otázkami lidského života.
Název knihy vystihuje to, co by mělo být pro život křesťana charakteristické.
Zmiňuji toto téma ve chvíli, kdy má většina z nás za sebou mimořádný čas spojený s mořem, horami, s rodinou a přáteli – prostě s tím, na co přes rok nezbývá
moc času. A tak jsme v nebezpečí použít s uplynulým časem slova jako „ach jo, je to
pryč“ a s časem před sebou „ach jo, zase...“. Ale kde je v tom všem Bůh? Vždyť jen
ON, stále stejný a přesto stále jiný, dává našemu životu zvláštní chuť neopakovatelnosti.
Nevím, jaké skutečnosti nám následující měsíce přinesou a jestli se uskuteční
to, co plánujeme. Vím však jedno: budoucnost, kterou před nás Bůh klade, není
fádní a šedivá. Na to je Pán veškerenstva přespříliš originální. Budoucnost je, víc než
co jiného, výzvou, kterou buď využijeme, nebo necháme uniknout. Jde o jediné –
o rozhodnutí.
Omlouvám se za tak dlouhý úvod k tomu, co lze vyjádřit prostou výzvou:
Rozhodni se!
Rozhodni se nenechat si uniknout čas, který ti Pán života nabízí. Rozhodni se
sundat si klapky z očí a vidět víc než jen nalajnovanou cestu hlavního proudu, kterou
bez přemýšlení volí většina. Křesťan musí zůstat člověkem úžasu a svobody.
V letošním školním roce nás i na pastoračním poli čeká mnoho nových skutečností, se kterými vás budeme postupně v Životě farností seznamovat.
Prosím, nepřehlédni je!
Rozhodni se!		
P. Kamil Obr

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 25. září 2022.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je již v pátek 16. září 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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Dvacátá čtvrtá neděle v mezidobí
(Ex 32,7–11.13–14; 1 Tim 1,12–17; Lk 15,1–32)
Nezávazná památka Jména Panny Marie
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice
Nezávazná památka sv. Kornélia, papeže, a sv. Cypriána, biskupa,
mučedníků
Nezávazná památka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
Nezávazná památka sv. Hildegardy z Bingenu, panny a učitelky církve
Sobotní památka Panny Marie
Dvacátá pátá neděle v mezidobí
(Am 8,4–7; 1 Tim 2,1–8; Lk 16,1–13)
Nezávazná památka sv. Januária, biskupa a mučedníka
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga
a druhů, mučedníků
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Sobotní památka Panny Marie
Dvacátá šestá neděle v mezidobí
(Am 6,1a.4–7; 1 Tim 6,11–16; Lk 16,19–31)

SLOVO ADMINISTRÁTORA ARCIDIECÉZE
Milé sestry, milí bratři,
jak dobře víte, po odchodu otce arcibiskupa Jana Graubnera na svatovojtěšský
stolec do Prahy jsem byl 4. července 2022 zvolen sborem poradců (konzultorů) administrátorem olomoucké arcidiecéze. Tuto roli jsem přijal s vědomím své lidské
nedostatečnosti a také proto, že diecéze nemůže zůstat bez dočasného správce.
Nyní před námi stojí společný úkol: modlitbou provázet proces jmenování nového olomouckého arcibiskupa. Proto vás žádám, abyste v osobní modlitbě na tento
úmysl pamatovali. Můžete použít modlitbu, jejíž text dostali k dispozici duchovní
správci farností.
Těším se na společné prožívání liturgického roku a slavností, které poskytnou
příležitost k osobnímu setkání.		
Josef Nuzík, administrátor arcidiecéze
Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa
a prosíme: veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, kdo nesou za tuto volbu
odpovědnost. Dej nám takového arcibiskupa, který bude tvým obětavým a věrným
služebníkem a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé
církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen
4
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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

Zapisování intencí

Ve farní kanceláři i na webu farnosti si můžete zapisovat intence na mše svaté
na další čtvrtletí (říjen–prosinec). Naléhavé intence odsloužené mimo mše svaté
v kostele můžete hlásit ve farní kanceláři nebo kterémukoliv knězi.

Nedělní bohoslužby a adorace od září v obvyklém režimu

Od neděle 4. září probíhají nedělní bohoslužby opět v obvyklých časech: 7.00,
8.30 (dětská), 10.00, 11.30 a v 18.30 hod. Zveme také na adorace každý pátek a neděli od 17.00 hod.

Adorace za mír na Ukrajině

Na podnět našich biskupů zveme farníky k tiché, prosebné adoraci za mír na
Ukrajině. Uskuteční se ve středu 14. září půl hodiny po ranní mši a hodinu před
večerní mší svatou.

Pozvánka na svatováclavskou pouť

V neděli 25. září v 10.00 hod. jste zváni na poutní mši svatou v kapli sv. Václava
na Kudlově. V den svátku sv. Václava 28. září bude navíc mše svatá i v 17.00 hod.

Výuka náboženství v novém školním roce 2022/2023
S výukou náboženství začneme v týdnu od 12. září 2022.
Rozvrh výuky:
1. tř. – středa 15.45–16.30 hod.
učebna Regina (Petra Tomšů, tel. 608 615 554)
2. tř. – úterý 14.45–15.30 hod.
učebna Regina (Petr Mach, tel. 608 555 686)
3. tř. – pondělí 13.45–14.30 hod. a 15.45–16.30 hod.
učebna Regina (P. Jiří Luňák, tel. 732 856 422)
4. tř. – pondělí 14.45–15.30 hod. a 16.45–17.30 hod.
učebna Regina (P. Jiří Luňák, tel. 732 856 422)
5. tř. – čtvrtek 15.00–15.45 hod.
fara v Sadové ul. (P. Miroslav Obšivan, tel. 604 441 145)
6. a 7. tř. – středa 15.15–16.00 hod.
fara v Sadové ul. (P. Miroslav Obšivan, tel. 604 441 145)
8. a 9. tř. – středa 16.15–17.00 hod.
fara v Sadové ul. (P. Kamil Obr, tel. 731 621 205)
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Přihlášky se již uzavíraly. Pokud však chcete své dítě ještě přihlásit, vyplňte co
nejdříve online přihlášku na webu farnosti. Je také třeba přihlásit děti, které v naší
farnosti dosud do náboženství nechodily. Automaticky počítáme s těmi, kdo již výuku navštěvovali. V případě, že se rodiče rozhodnou ukončit docházku dětí do náboženství, je třeba, aby své dítě odhlásili osobně faráři.

Přihlašování zájemců o křest dospělých
Ti, kdo uvěřili v Boha a touží být pokřtěni, mají ještě do konce září možnost se na
faře přihlásit k přípravě na křest, kterou vede P. Kamil Obr.

Vrcholí příprava na biřmování
Příprava na biřmování bude pokračovat ještě i v měsíci září a vyvrcholí první říjnovou neděli udělením svátosti biřmování při mši svaté v 10.00 hod. Prosíme, modlete se za ty, kteří se připravují, za jejich kmotry i rodiny.
P. Kamil Obr, farář

Nedělní kartičky pro děti
Stejně jako v minulých letech, i v tomto školním roce budou děti dostávat po
každé nedělní mši svaté kartičky, připravené Katechetickým centrem Olomouc.
Ráda bych upozornila, že kartička nemusí být jen odměnou za to, že děti vydržely na mši svaté hodné, ale nabízí i další využití. Samotný obrázek může dětem
připomenout, o čem bylo evangelium dané neděle, a mohou si pak o něm s rodiči
ještě popovídat.
Dále připravilo katechetické centrum kartičky tak, aby se daly využít jako stolní
hra. S každou nedělí dětem přibydou dvě políčka do hry. Stačí už jen sehnat kostku
a figurky.
Stejně jako v minulých letech vyšla spolu s kartičkami i metodika (ke stažení na
katechetiolomouc.cz), jejímž cílem je přibližovat dětem Ježíše a jeho lásku k nám.
Obsahuje jednak příběhy sourozenců Amálky a Viléma, na nichž chce dětem srozumitelněji přiblížit poselství z evangelia dané neděle, a také obsahuje návrh na aktivitu, díky níž mohou dané situace i prožít, a tím lépe pochopit. V neposlední řadě je
také její součástí návrh na modlitbu, vycházející z nedělního Božího slova.
Na každé kartičce je také část, která je určena k odstřižení a nalepení na základní
formulář. Postupně tak dětem bude vznikat pět obrázků. Jakých? To je zatím překvapení.
Děti z farnosti sv. Filipa a Jakuba se ještě mohou těšit na losování o sladké odměny, které bude probíhat každých devět týdnů. Stačí odstřihnout ze vzniklého obrázku dílek s logem katechetického centra, podepsat a přinést ve správnou neděli
na mši svatou v 8.30 nebo v 10.00 hod.
Věřím, že nedělní kartičky mohou i dnešním rodičům pomáhat přivádět své děti
k Bohu.		
Petra Tomšů
6
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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: fazlin-pmpk@ado.cz

Stalo se

– Setkání dobrovolníků a animátorů SKM se konalo v tradičním termínu – poslední
srpnový víkend. Byli jsme opět ve Fryštáku. V neděli pak byla pouť SKM a naší farnosti do Sazovic.
– Zahájení školního roku: CZŠ zahájila svůj školní rok mší svatou v našem kostele
ve čtvrtek 1. září.
– V neděli 4. září jsme se rozloučili s našimi milými přednovici Jiřím Šumberou
a Jiřím Váchou. Přejeme jim Boží požehnání na další životní cestě.
– Vyučování náboženství: První setkání dětí (a rodičů menších dětí) s vyučujícími
proběhlo v uplynulém týdnu – ve středu 7. září a ve čtvrtek 8. září. Definitivní časy
začátků výuky najdete na našem webu a v příštím čísle Života farností.

Oznamy

– Kněžské svěcení Vlastimila Vajďáka se bude konat v sobotu 17. září ve 12.00 hod.
v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku. Světitelem by měl být biskup Karel Herbst.
Primiční mše svatá bude v neděli 18. září v 10.00 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Po mši svaté jsme zváni na malé občerstvení, které bude na našem dolním parkovišti. Prosíme, přijeďte městskou dopravou
nebo zaparkujte auta na parkovišti u koupaliště nebo u supermarketů. Naše horní
parkoviště by mělo být rezervováno pro tělesně postižené. V týdnu před kněžským
svěcením se bude konat duchovní příprava pro naše farnosti, resp. pro zájemce
z obou zlínských farností nebo i okolí.
– Chceme se společně modlit nejen za Vlastimila, ale i za nová kněžská povolání.
Při večerních mších svatých budou tematické promluvy o kněžství a společná modlitba.
•V úterý 13. září zahájíme mší svatou a po ní by byla modlitba, tak jak se ji modlí
Společenství Ježíšova Velekněžského Srdce.
•Evropští biskupové nás vyzývají, abychom ve středu 14. září vykonali hodinovou
tichou adoraci za Ukrajinu. Ta bude začínat v 17.30 hod., po ní bude následovat mše
svatá.
•Ve čtvrtek 15. září je v naší farnosti výroční Adorační den. Po ranní mši svaté vystavíme Nejsvětější svátost oltářní, po celý den bude adorace, zakončená v 18.15 hod.
svátostným požehnáním, potom bude mše svatá.
•V pátek 16. září bude obvyklý páteční program: od 17.30 hod. vystavíme Nejsvětější svátost oltářní a budeme se modlit. Pak bude následovat požehnání a mše svatá.
•Úklid kostela nemůže být kvůli adoračnímu dni ve čtvrtek. Prosíme všechny
ochotné uklízeče i další dobrovolníky o úklid v pátek po večerní mši svaté.
– Pořad bohoslužeb 18. září: v 7.30, v 10.00 (první mše svatá P. Vlastimila Vajďáka,
SDB) a v 20.30 hod. Odpadnou tedy mše svaté v 8.30 a v 11.30 hod.!
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– První pátky pro děti: začínáme v pátek 7. října. Dětem, které byly u prvního svatého přijímání (ale i starším), chceme nabídnout, aby si vykonaly Devět prvních pátků.
Znamená to jít ke svátosti smíření, v první pátek chvíli adorovat Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti oltářní a jít ke svatému přijímání. Také se pomodlit Litanie k Ježíšovu srdci (Kancionál 065) a Zásvětnou modlitbu (Kancionál 066). Vykonání Devíti
prvních pátků je spojeno s velkými duchovními přísliby.
– Inzerce: Farnost Jižní Svahy nabízí pevné (neotvíratelné) dubové okno (sklo
tloušťky 4 mm) o rozměrech 115 x 115 cm.
P. Dan Žůrek, SDB

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

Sedmikrásek – cvičení rodičů s dětmi

Stále se můžete přihlásit se svými dětmi do Sedmikrásku. Kurz je určen pro děti
od prvních krůčků do čtyř let. Sedmikráskem provází zkušené lektorky Iva a Petra
a společně s nimi a s panáčkem Sedmikráskem se naučíte spoustu básniček, písniček, budete používat různé sportovní pomůcky a rehabilitační pomůcky. Informace
získáte na našich webových stránkách.

Vnitřní řeč ženy – seminář pro ženy

Zveme ženy na další ze seminářů s Mgr. Irenou Smékalovou. Tentokrát se zaměříme na naše vnitřní prospívání a jak se sebou vnitřně mluvit. Seminář se uskuteční
ve středu 14. září od 17 do 19.30 hodin v sále našeho centra. Přihlásit se můžete na
našich webových stránkách.

Kurz efektivního rodičovství

Zveme rodiče dětí na oblíbený kurz o výchově. Zdokonalíte si základní komunikační techniky, procvičíte sdělování a naslouchání, povzbuzování a podporu. Věnovat se budeme i práci s emocemi a nastavováním smysluplných hranic. Kurz bude
zahájen v měsíci říjnu a uskuteční se v našem přednáškovém sále.
		
Veronika Holíková
HUMOR
Jirka prosil maminku, aby mu dala peníze na nový sešit.
„Ta škola stojí ale peněz.“
„No vidíš, mami, a to se moc neučím.“
Soudní proces v Grónsku.
„Obžalovaný, řekněte nám, kde jste byl v noci ze 14. listopadu na 20. března?“
Ve třídě se ptá učitelka žáků: „Jestlipak víte, který velký muž se narodil v našem
měste?“
„Myslím, že žádný. Pokud vím, tak u nás se rodí jen samé malé děti.“
8
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LETNÍ TÁBORY

TimeOut – táborová hra o čas

V pondělí 1. srpna jsme na faře přivítali super partu 24 dětí. Seznámili jsme se
s etapou, která nesla název Timeout.
Táborový příběh byl o čtyřech dětech, které slyšely o nové počítačové hře
a chtěly si ji spolu s námi zahrát. Zlý Radegartus nás po spuštění hry vtáhl do hry.
Ocitli jsme se zavření ve sklepě, ze kterého nás zachránil poutník, který nám otevřel
dveře a také nám vysvětlil pravidla hry. Řekl nám, že jsme ve hře a že dostat se z ní
jde jen tak, že naplníme sklenici časem, o který budeme každý den soutěžit. Ve hře
nás však pronásledovaly i viry, které se nám snažily ukrást čas, který jsme nasbírali.
První den jsme byli na faře (v Sadové), kde jsme se seznámili. Prohlédli jsme si
kostel (sv. Filipa a Jakuba) a podívali jsme se také do sakristie a věže. Viděli jsme to,
co při běžné návštěvě kostela vidět nelze. Odpoledne jsme se přesunuli do parku,
kde jsme hráli první hru pro nasbírání času.
Úterý jsme strávili na Jižních
Svazích na hřišti u kostela, kde
jsme si zahráli fotbal a plnili úkoly.
Po dobrém obědě jsme se přesunuli do lesa na Mokrou, kde jsme
udělali s naší dobrou paní Galantriel
lektvar, který nám měl dodávat sílu.
V tento den na nás poprvé zaútočily
viry a chtěly nám ukrást náš čas, ale
my jsme je s poutníkem zahnali.
Ve středu jsme jeli autobusem do Otrokovic do místního Lanáčku a cestou jsme
si navzájem dělali radost dobrými skutky. Díky tomu jsme naplnili sklenici kuličkami
s časem. To, že se nám podařilo sklenici naplnit, jsme oslavili, ale předčasně, protože jsme následující den zjistili, že nám sklenice s časem zmizela. Zlý Radegartus přetáhl na svou stranu Kate, jednu z dětí, a ta pro něho ukradla sklenici s naším časem.
A tak jsme se rozhodli za náš čas bojovat. Přesunuli jsme se do farního domu na
Kudlov, kde jsme se připravili na boj. Večer jsme opékali špekáčky a užili si pyžamovou párty. Poté jsme šli spát. V noci jsme byli probuzeni, že je Radegartus nedaleko
a že máme jít do boje. Zlé viry a dokonce i Radegarta jsme nakonec porazili a svou
sklenici s časem jsme získali zpět.
V pátek jsme náš tábor zakončili na mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba, kde
nám byly slavnostně odstřihnuty náramky, které jsme měli celý tábor na ruce.
Ty symbolizovaly naše uvěznění ve hře.
Cílem našeho tábora bylo seznámit děti s virtuálním světem a ukázat, kolik času
zbytečně promarníme na telefonu. Myslím, že se nám tábor vydařil a my i děti si ho
užili.
Kája Kostková
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Farní tábor starších

V neděli 21. srpna roku 1984 se skupina dvaceti mladých zájemců o práci pro
Velkého Bratra setkala na nádraží ve Zlíně a odtud přejela do Starých Hutí. Hned
po příjezdu se tito adepti podrobili drsnému výslechu, po kterém je pracovníci
Strany rozdělili do jednotlivých
ministerstev. Hned z počátku bylo
cítit napětí, které vyvrcholilo, když
Ministerstvo Pravdy bez mrknutí
napráskalo všechny za vymyšlené
prohřešky. Ministerstvo Míru si
to nedalo líbit a druhý den jim připravilo drsnou rozcvičku, po které
byla nálada napjatá k prasknutí,
a proto museli zakročit zkušení
vůdci ministerstev. Poté už všechna ministerstva spolupracovala
pro dobro Strany, avšak postupně začínala přicházet na to, že zdejší režim není tak
dokonalý, jak nám bylo vnucováno, a tak jsme se začali připravovat na závěrečnou
vzpouru proti Velkému Bratru.
Celý týden nás provázela nesvoboda, a tak jsme v rámci etapy mohli hrát hry
a zamýšlet se nad svobodami, jako je svoboda lásky, výběru přátel, vyznání, demokracie nebo myšlení.
Závěrečná revoluce však byla potlačena náhlými posilami z řad Ideopolicie a Ministerstva Míru. Byli jsme z toho samozřejmě všichni zklamaní, avšak mělo to svou
paralelu s Národní poutí na Velehradě v roce
1985, která se stala jednou z prvních veřejných
demonstrací proti tehdejšímu režimu a odstartovala vlnu, která vyvrcholila Sametovou revolucí. Bylo důležité, abychom v nesvobodě zvedli svůj hlas a dokázali se v boji za pravdu vzepřít
silnějšímu nepříteli, byť za cenu porážky. A to
byla i jedna z ústředních myšlenek tábora –
jedna prohraná bitva neznamená prohranou
válku.
Touto cestou bych chtěl poděkovat především docentce Hassenové (Anna Pešlová) za
skvělou přípravu a řízení celého tábora, Kamilu O´Brienovi ThDr. (P. Kamil Obr) za duchovní
doprovázení, ostatním vedoucím i kuchařkám. A také každému z účastníků, kteří
se navzdory svému nízkému věku do této náročné etapy dokázali vžít a bez větších
problémů ji správně pochopit.		
Polní maršál Hans Krieger (Jan Dufek)
10
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Správně vidíme jen srdcem!

Na farní tábor pro děti 1. stupně ZŠ do Kelče se nás sjelo celkem 43 táborníků
– 27 dětí, 13 vedoucích a animátorů a nezbytní členové – zdravotnice a paní kuchařka. Přes portál jsme se dostali do tajemného vesmíru. Nikdo z nás nečekal, že
se tam setkáme s kamarádem, který nás naučí
tolik důležitého pro náš život. S Malým princem
jsme putovali po různých planetách a setkali se
se zvláštními lidmi. Učili jsme se od něj dívat se
na všechno nejen očima, ale především srdcem.
Jít hlouběji a dál, než nám dovoluje vnější pozorování. Růže nám odhalila, jak zákeřná je manipulace. Ve skupinkách jsme si zahráli různé druhy
manipulativního chování, s nimiž se můžeme setkat, a pověděli jsme si, co s tím.
Na výletě jsme se setkali se zeměpiscem.
U domýšlivce jsme se učili rozeznávat skutečnou
chválu. Učili jsme se chválit také našeho Boha
a prožili jsme krásný večer plný dětských chval.
U byznysmena jsme pochopili, že není důležité
mnoho vlastnit, ale být pro někoho užitečný.
Zkusili jsme to při umývání oken, čištění chodníku na faře, přípravě ohniště a pečení
závinu. To nás moc bavilo!
S pilotem jsme poznali mnoho zajímavostí naší planety Země. Malý princ nás
upozornil na veliké nebezpečí baobabů, které vyrostou do obrovské síly a mohou
celou planetu roztrhnout. Baobaby jsou naše hříchy a my je musíme vytrhnout maličké i s kořínky. Svátost smíření
nám to umožnila. Byli jsme rádi,
že je s námi otec Jiří. Liška nám
ukázala, jak budovat přátelství.
Je třeba trpělivosti, času a důvěry. Najít v poušti studnu s vodou nebylo vůbec jednoduché.
Museli jsem jít do boje s mnoha
špatnými vlastnostmi i postavami, které nás nechtěly pustit ze
svého vlivu. Byli jsme stateční –
zvítězili jsme! Malý princ se vrátil ke své růži na svoji planetu, ale nechal nám své
tajemství – „Správně vidíme jen srdcem“. A každý z nás teď má hvězdy, které se
smějí!
Velký dík patří Pánu, všem vedoucím, kuchařkám, zdravotnici, otci Jiřímu a všem
rodičům, kteří nás podporovali pomocí, slovem i modlitbou. Těšíme se na příští tábor a na nové kamarády.		
Marie Domanská
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6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO
Pasecký žleb 5177, Zlín, tel.: 736 522 830
e-mail: skaut.6.zlin@volny.cz, internet: www.zlin6.cz

Tábor Medvědic

(Tábor skautek Medvědic)
Počátkem prázdnin proběhl tábor skautek Medvědic. Sešly jsme se ráno u divadla, kde jsme odbavily svá zavazadla, nalodily jsme se na palubu letadla a vyrazily
jsme do naší válkou zničené země. Čekal nás nevyhnutelný úkol: vybudovat si novou
civilizaci, a to nejen po technické stránce (stavění stanů, kopání latríny, stavba kamen...), ale také po
společenské. Vytvořily jsme si systém,
který se skládal ze
čtyř skupin (tzv.
frakcí). Celému společenství velela prezidentka.
K a ž d á z frakcí
byla jiná. Sečtělí byli
chytří, měli rádi fakta
a vážili si vědomostí. Mírumilovní zase
měli cit pro přírodu.
Dokázali uvařit různé
lektvary, a proto se starali o naše raněné. Upřímní si vážili pravdy a rádi ji také
prezentovali. Jejich hlavním úkolem bylo nás prostřednictvím zpravodajství informovat o nejnovějších událostech ve světě. Neohrožení byli čestní a loajální. Jejich
hlavním znakem byla nebojácnost a smysl pro dobrodružství. Byli to naši obránci.
Abychom věděly, která z frakcí nás nejvíce vystihuje, musely jsme projít zkouškou.
Při rituálu jsme svou volbu stvrdily pramínkem vlasů.
Později jsme však zjistily, že náš systém, jak jsme si jej vytvořily, nefunguje. Objevily se i takové, které nezapadaly do žádné frakce. Postupem času jsme pochopily,
že jsme každá jiná a nemůžeme se zaškatulkovávat. Můžeme se trochu podobat,
ale ve výsledku jsme každá jedinečná. Toto téma nás provázelo nejen v etapě, ale
celým programem skrze přednášky a debaty se skautskými přáteli, kteří nás přijeli
navštívit. Naučily jsme se vidět jedinečnost nejen v sobě, ale také v druhých.
Nejen etapa nás provázela celým táborem. Některé z nás úspěšně zvládly výzvy
a také tři skautky složily skautský slib. I přes deštivé dny jsme si užily společný program s kluky z vedlejšího tábora. Našlo se i pár opravdu parných dní a my je vřele
využily na návštěvu bazénu či vodní bitvu. Domů jsme se vrátily spokojené a plné
neopakovatelných zážitků.		
Eva Hurtová
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Společně jsme plánovali nový skautský rok

Počátkem každého nového skautského roku tradičně pořádáme víkendové
setkání střediskové rady. Pětadvacet vedoucích a členů střediskové rady (oddíly
a středisko) se sešlo během prvního zářijového víkendu ve faře v Charvátech.
Páteční večer byl věnovaný hodnocení uplynulého skautského roku a letních
táborů. Během soboty jsme plánovali jak společné akce, tak také přípravu našich
vedoucích a řešili jsme další záležitosti kolem naší klubovny a táborové základny.
Jedním z velkých témat byly jak uplynulé, tak i ty nadcházející letní tábory.
Jsem ráda, že se můžeme alespoň jednou do roka takhle sejít a máme dostatečný prostor pro řešení problémů.		
Marie Pašková

Zahajujeme nový skautský rok

Nový skautský rok slavnostně zahájíme v neděli 11. září při mši svaté v 8.30 hod.
v kostele sv. Filipa a Jakuba. Po bohoslužbě proběhne přestup mladších členů do
starších oddílů. Ke kostelu se vrátíme v 11.45 hod.
Leoš Hrdlička
CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Milostivé léto II – už od prvního září

Milostivé léto znovu umožňuje dlužníkům splatit pouze jistinu – původní dluh,
bez přidaných úroků, které většinou samotný dluh mnohonásobně přerostly.
Novela zákona opět platí pouze pro dluhy u veřejnoprávních subjektů. Podmínkou
je zaplacení administrativního poplatku exekutorovi ve výši 1 815 korun. Milostivé
léto bude trvat pouze tři měsíce. A může být poslední!
Milostivým létem II žadatele provází opět Mgr. Pavel Hanke. Ten na tu první
„milostivou“ výzvu vzpomíná: „Obrátilo se na nás 20 zájemců, přičemž osm z nich
splnilo podmínky, a tudíž nabízenou možnost využilo. U těchto osob bylo patrno,
že mají v průměru každý 10–15 exekucí, přičemž vždy 2–4 spadaly do aktuální výzvy,
což není mnoho a komplexně to bohužel dluhovou situaci těchto lidí nedokázalo
vyřešit. I tak jsme rádi, že naši klienty první výzvu využili, jelikož některé exekuce
byly po zaplacení skutečně zastaveny.“ Jak to bude letos na podzim? Pracovníci
Občanské poradny Charity Zlín si přejí, aby lidé tuto možnost využili maximálně.
O jaké pohledávky může jít? Např. neuhrazené zdravotní pojištění, pokuty udělené
státními dopravními podniky, poplatky za studium na veřejných vysokých školách.
Posláním služby je poskytovat podporu a pomoc těm, kteří svou nastalou životní situaci vnímají jako neodkladnou a nemohou ji zvládnout řešit vlastními silami.
E-mail: poradna@zlin.charita.cz, tel. 739 245 973–4
Sociální službu finančně podporuje Zlínský kraj, statutární město Zlín a dárci.
		
Pavla Romaňáková
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SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Poutní zájezd do Polska

Společenství vdov a vdovců srdečně zve na poutní zájezd do Polska, který se
uskuteční od 7. do 10. října. Navštívíme Lagievniky, Krakov a Veličku. Cena zájezdu
je 3 350 Kč a zahrnuje ubytování, stravu (polopenzi) a dopravu. Nástupními místy
jsou Zlín, Otrokovice a Olomouc. Duchovně nás doprovodí P. Slawomir Sulowski.
Zálohu ve výši 2 000 Kč zasílejte na č.ú.: 2400762484/2010 (do poznámky uveďte jméno). Po přihlášení obdržíte podrobnější informace. Přihlašování je možné na
e-mailu: janec.jani@seznam.cz a tel. 739 342 639.
Alenka Panáková
KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍCE ČERVENEC A SRPEN 2022
KŘTY
Tomáš Michael Keprt
Gabriela Anna Keprtová
Tomáš Jiří Kladníček
Leila Bernadetta Frolková
Amálie Majzlíková

Monika Garajová
Matěj Pražan
Stella Olivia Šenovská
Albína Malá

SŇATKY
Adam Náplava a Marie Kralovičová
Pavel Slezák a Petra Šmardová
Jakub Marák a Kristýna Kotková
Jan Sedláček a Michaela Ženožičková
Vojtěch Jurák a Kateřina Schneiderová
POHŘBY
Vladimír Vlach (1931)
Marie Šromová (1943)
Bohuslav Květák (1945)
Karel Sadil (1943)
Ludmila Olšanová (1950)
Dagmar Šrottová (1942)
Vladimír Babák (1936)
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Karel Bořuta (1927)
Bohuslava Cholastová (1927)
Ludmila Pavelková (1947)
Ludmila Němečková (1934)
František Rozsypálek (1936)
Vojtěch Kašpárek (1941)
Markéta Najmanová (1951)
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