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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Heslo 2021: Hle, všecko tvořím nové

Hlavní představený salesiánů don Ángel Fernández Artime
představil téma hesla na rok 2021. Toto téma vyjadřuje salesiánskou odpověď na aktuální situaci pandemie ve světě.
„Naše poselství podtrhuje
a zdůrazňuje, že tváří v tvář
této těžké a bolestné realitě
a jejím doléhajícím důsledkům
chceme nadále vyjadřovat jistotu, že nás vede naděje: neboť Bůh svým Duchem nadále vše dělá
nové.“
V textu poselství don Artime zdůrazňuje, že
i sám Don Bosco prožíval mnohé těžké situace –
včetně epidemie cholery – aniž by ztratil naději;
naopak, vždy reagoval a motivoval ostatní, aby
zvýšili své úsilí a pracovali ještě tvrději.
Heslo má posloužit pro správné pochopení
současné doby, abychom se učili postupovat jiDon Ángel Fernández Artime
nými způsoby oproti většinové společnosti a byli
schopni uskutečňovat změnu hodnot a vize. V tom všem je přítomna Maria, Matka
Boží, Hvězda naděje.
Vědomí, že Bůh stále tvoří všechno nové, nás má všechny do nastávajícího roku
povzbudit k jistotě, že jsme v Božích rukou.
P. Radek Gottwald

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 24. ledna 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 18. ledna 2021 v 17 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

10. 1. Svátek Křtu Páně

			 (Iz 55,1–11; 1 Jan 5,1–9; Mk 1,6b–11)
			 Končí vánoční doba
ST

13. 1. Nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

SO

16. 1. Sobotní památka Panny Marie

NE

17. 1. Druhá neděle v mezidobí

			 (1 Sam 3,3b–10.19; 1 Kor 6,13c–15a.17–20; Jan 1,35–42)
PO

18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

			 Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
ST

20. 1. Nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka

			 Nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka
ČT

21. 1. Památka sv. Anežky, panny a mučednice

PÁ

22. 1. Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka

SO

23. 1. Sobotní památka Panny Marie

NE

24. 1. Třetí neděle v mezidobí

			 (Jon 3,1–5.10; 1 Kor 7,29–31; Mk 1,14–20)

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Ukončení provozu kanceláře TV Noe
V souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru
řada organizací a firem přešla postupně na home office, tj. práci z domova. Platí to i pro pracovníky, spolupracovníky i dobrovolníky křesťanské televize TV Noe.
Od 1. ledna 2021 proto ukončila činnost kancelář TV Noe ve
Zlíně, která sídlila v prostorách klášterní budovy Regina.
Za dobu jejího provozu (původně to bylo studio František ve 3. NP, později místnost v 1. NP) se zde vystřídalo
několik spolupracovníků i dobrovolníků, kterým děkujeme za obětavou pomoc spojenou s vysíláním televize dobrých zpráv.
TV Noe samozřejmě nadále vysílá a nadále se neobejde bez vaší pomoci a podpory, kterou lze adresovat na redakci v Ostravě. Doporučujeme zvláště sledovat
internetové stránky www.tvnoe.cz.		
Petr Cekota
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

Poděkování

Děkujeme všem farníkům, kteří se zapojili do vánočních příprav v kostele nebo pomohli s pořadatelskou službou během vánočních svátků. Díky vám proběhla organizace bohoslužeb lépe. Další poděkování směřujeme k naší streamovací skupině,
která zajišťovala on-line přenosy mší svatých. Je to hrstka nadšených farníků, kteří
přijali tuto nelehkou a zodpovědnou službu. Díky vašemu neustálému zdokonalovaní máme stále kvalitnější on-line přenosy.

Bohoslužby a svátosti v kostele při stupni PES 5

• Všední dny a sobota
6.30 a 18.30 hod. Na tyto mše svaté si můžete předem rezervovat účast přes on-line
rezervační systém na webu farnosti. Pokud nemáte internet, oslovte své známé
nebo volejte na faru v úřední hodiny.
• Neděle
8.30 hod. S ohledem na platná nařízení vlády prozatím pouze s účastí rodin, které
mají v daný den intence.
• Přenosy bohoslužeb
Všední dny v 18.30 hod., v neděli v 8.30 hod.
• Podávání sv. přijímání v kostele
neděle 7 až 8 hod., 15 až 16 hod.
• Svátost smíření v kostele
Ve všední dny půl hodiny před každou mší svatou.
Vzhledem k vážné zdravotní situaci zůstáváme prozatím v tomto omezeném
režimu. Sledujte prosím nástěnky v kostele a farní web, kde se snažíme pravidelně
aktualizovat změny, které se odvíjí od vládních nařízení.
Výuka náboženství při PES 5 probíhá prezenčně jen pro 1. a 2. třídy ZŠ, ostatní
ročníky distanční formou.

Tříkrálová koleda začne on-line

Protože se letos tradiční tříkrálové koledování kvůli pandemii neuskuteční, hledala
Charita jiné způsoby, jak mohou lidé prožít alespoň virtuálně koledování a přispět
do sbírky. Na webu www.trikralovasbirka.cz je připravené virtuální koledování. Přispět pak můžete bezhotovostně hned třemi způsoby: darem do online kasičky, dárcovskou SMS nebo převodem částky na účet Charity. V hotovosti pak můžete dary
přinášet do kasičky v kostele u Jesliček a také do zapečetěných kasiček v sakristii a ve farní kanceláři. Bližší informace naleznete na webových stránkách farnosti
a Charity Zlín a na nástěnce v kostele.
Nenechte si ujít Tříkrálový koncert, který odvysílá Česká televize v neděli 10. ledna
ve 20 hodin na ČT1.
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Hospodaření farnosti v roce 2020

Přelom roku s sebou přináší hodnocení roku uplynulého i plány do budoucna. V oblasti financí jsme přijali asi 2 969 tisíc korun a vydali asi 3 814 tisíc korun, z čehož
jsme kolem 563 tisíc korun předali potřebnějším v rámci účelových sbírek a darů.
Mezi největší projekty, které se loni podařilo uskutečnit, patří obnova oratoře nad
kotelnou v kostele, kamerový systém v kostele, zasouvací dataprojektor s plátnem
v kostele, úpravy farního domu na Kudlově, digitální zaměření kostela, rekonstrukce učebny náboženství a výměna oken v průčelí kostela. Letos bychom rádi realizovali generální opravu varhan, které postavila krnovská firma RIEGER v roce 1931.
Od té doby nikdy nedošlo k tak komplexní opravě. Našich 1 800 píšťal si to zaslouží.
A když už budou varhany rozmontovány, budeme moci kostel i pořádně vymalovat. Bližší informace najdete na webu farnosti v sekci Projekty. S postkaranténním
návratem do kostela bychom rádi obnovili i pravidelné sbírky na opravy kostela (neděle po 15. dni v měsíci). Děkujeme za vaši štědrost a spolupráci.

Výtěžek misijní sbírky

Misijní minijarmark ve Veni utržil 11 000 korun, ostatní dary v kanceláři a u betléma v kostele byly ve výši 48 400 korun. Celkem jsme tak na Misie odeslali částku
59 400 korun. Upřímné díky.

Vystavení potvrzení o daru za rok 2020

Děkujeme všem, kteří jste v loňském roce finančně přispěli na potřeby a činnost farnosti. Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru (nad 1 000 korun), kontaktujte
v úředních dnech farní kancelář.

Farní kancelář

Úřední hodiny ve farní kanceláři nadále zůstávají pondělí a středa od 8 do 10 hod.
a od 14 do 16 hod.

Nabídka vín z Arcibiskupských zámeckých sklepů Kroměříž

Děkujeme všem, kdo jste přispěli farnosti zejména na generální opravu varhan a zároveň si odnesli Arcibiskupské mešní víno z Kroměříže. Jelikož byl zájem o vína velký, , budeme v této formě podpory pokračovat a sortiment vín rozšiřujeme:
– Biskup BRUNO (Rulandské šedé, pozdní sběr 2019) příspěvek 200 Kč
– Aurelius (pozdní sběr 2017) příspěvek 200 Kč
– Merlot (pozdní sběr 2018) příspěvek 250 Kč
– Cuvée (jubilejní edice Rudolf Jan a Jan Pavel II.) příspěvek 300 Kč.
Tato nabídka je pro vás připravena opět v sakristii.

Poděkování za vaši štědrost při sbírkách pro potřebné

Děkujeme za přinesená prostěradla, ručníky i teplé ošacení pro lidi bez domova.
Vše už slouží klientům azylového domu a nízkoprahového centra Českého červeného kříže ve Zlíně, se kterým naše farnost spolupracuje při pomoci lidem na okraji
společnosti. Na Štědrý den jsme společně s pracovníky ČČK připravili také vánoční
překvapení ve stanu, který slouží jako „seďárna“ pro lidi bez domova. Každý den
je tento stan k dispozici od 19 hod. do rána asi 20 lidem, kteří se sem mohou při6
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jít ohřát. Štědrovečerní večeři nakonec dostali darem od
jedné zlínské restaurace, ale díky vaší štědrosti jsme jim
mohli připravit balíčky s hygienickými potřebami, teplými
ponožkami a každý dostal talířek vánočního cukroví. Večeři jim přišli požehnat P. Kamil Obr a P. Miroslav Obšivan,
kteří jim také balíčky předali. Do budoucna bychom rádi
více rozvíjeli systematickou materiální, praktickou, ale
i duchovní pomoc těmto lidem. Znovu vás proto prosíme,
nedávejte těmto lidem peníze, ale podpořte je spíše jinou
formou (potraviny, ošacení, kasička u sv. Judy Tadeáše
v kostele nebo podpora organizací, které s nimi pracují).

Využití prostor Reginy

Všem společenstvím a skupinám farnosti nabízíme prostory ke scházení se v budově Reginy. Jsou to velký a malý sál, učebna náboženství a kaple. Tyto prostory
jsou farností pronajaty zvláště pro vás. Jednotlivé termíny si nyní můžete zamluvit
v kanceláři fary nebo u správce Reginy. Využijte těchto možností co nejvíce.

Statistika farnosti za rok 2020

Křty: 66 dětí (v r. 2019 bylo 73) z toho 33 chlapců a 33 dívek.
Sňatky: 12 párů (v r. 2019 bylo 11); ze Zlína: 9 párů; z jiné farnosti: 3 páry.
Pohřby: 105 farníků (v r. 2019 bylo 108) z toho 46 mužů a 59 žen.
Uložení na hřbitov: 22 farníků; kremace: 83 farníků.
První svaté přijímání: 19 dětí (v r. 2019 22) a 1 dospělý.
Svátostně zaopatřeno: 285 nemocných farníků v nemocnici, 120 při hromadném
udělování v kostele a 80 při individuálních návštěvách.

Farní kalendáře pro rok 2021

Na faře i v kostele jsou k dispozici poslední kusy farního nástěnného kalendáře
s fotografiemi interiéru našeho kostela, jehož zakoupením přispějete na činnost
farnosti (např. na kamerový systém v kostele).
P. Kamil Obr

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.
nemocniční kaplani v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně
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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

Statistika za rok 2020
Celkem bylo v roce 2020 na Jižních Svazích 47 křtů, 16 svateb a 28 pohřbů. V září
přistoupilo poprvé k prvnímu svatému přijímání 34 dětí.

Aktuality
Bohužel musíme odvolat tradiční salesiánský ples, který se měl uskutečnit v měsíci
lednu.
Oslavy svátku svatého Jana Boska, zakladatele salesiánů, se (dá-li Pán Bůh) budou
odehrávat v sobotu 30. ledna a v neděli 31. ledna.

Děti
Děkujeme sestrám katechetkám a učitelkám za
adventní aktivitu. Bylo to možná poprvé, kdy děti
obou zlínských farností, ale i na Církevní základní
škole, prožívaly stejný adventní úkol: nachystat
dárek Ježíškovi.

Výhled
S největší pravděpodobností začneme opět s praxí více mší svatých v neděli. Ale
pokud bude trvat omezení na 10 %, tedy pátý stupeň PES, bude nutné se i na Jižních
Svazích přihlašovat. Vše upřesníme v ohláškách.
P. Dan Žůrek

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Arcibiskup se zotavuje
Těsně před Vánocemi se arcibiskup Jan Graubner po prodělaném covidovém onemocnění vrátil
do domácího léčení. „Cítím se daleko lépe, i když
k plnému návratu do služby to bude chtít ještě trochu trpělivosti,“ uvedl předseda České biskupské
konference. „Děkuji všem, kteří se za mé zdraví
modlili. Situace byla vážná a já jsem Pánu za vše
poděkoval a byl připraven odejít do jeho milosrdenství, ale zároveň jsem slíbil v práci pokračovat, pokud on bude chtít,“ dodal.
Jiří Gračka
8
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APERUIT ILLIS (13)
15. Na cestě k přijetí Božího slova nás doprovází Boží
Matka, nazývaná blahoslavená, protože uvěřila v naplnění toho, co jí Pán řekl (srov. Lk 1,45). Mariino blahoslavení předchází všem blahoslavenstvím, která
Ježíš vyslovil pro chudé, plačící, tiché, mírné a ty, kdo
jsou pronásledováni, protože to je nezbytná podmínka pro jakékoli blahoslavenství. Žádný chudý není blahoslavený proto, že je chudý; stává se jím tehdy, když
jako Panna Maria uvěří v naplnění Božího slova. Připomíná to svatý Augustin, velký učedník a učitel Písma svatého: „Někdo uprostřed zástupu, kterého zvláště zachvátilo nadšení, zvolal:
,Blahoslavený život, který tě nosil.‘ A on: ,Blahoslavení jsou spíše ti, kdo slyší mé
slovo a zachovávají je.‘ Jako by řekl: I moje matka, kterou nazýváš blahoslavenou,
je blahoslavená proto, že uchovává Boží slovo, nikoli proto, že se v ní Slovo stalo
tělem a přebývalo mezi námi, ale proto, že uchovává samotné Boží slovo, skrze něž
byla utvořena a které se v ní stalo tělem“ (Sul Vang. di Giov., 10,3).
Kéž díky neděli věnované Božímu slovu vzroste v Božím lidu zbožné a vytrvalé přátelství s Písmem svatým, tak jako autor učil už v dávných časech: „Vždyť je ti to
slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat“
(Dt 30,14).
Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského, 30. září 2019, Liturgická památka sv. Jeronýma,
na začátku 1600. výročí jeho úmrtí		
Papež František

Nechť je každý den zrozením lásky

V Písni písní Nevěsta, tedy církev, volá na dívky, které představují lidstvo:
„Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery.“ Proč však „nevěsta“ zapřísahá „jeruzalémské dcery“? „Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, vzbuďte lásku, ať povstane.“
(srv. Pís 2,7)
Jak dlouho ve vás dřímá láska, jak říká nevěsta? Ve mně láska nespí, protože
jsem raněna láskou. Ve vás však, kterých je více, jste mladé a jste dcerami Jeruzaléma, ve vás dříme láska k ženichovi.
Já vás proto zapřísahám, jeruzalémské dcery, když vzbudíte lásku, abyste ji nejenom budily, ale i v sobě burcovaly.
Když vás Stvořitel vesmíru tvořil, zasel vám do srdcí semena lásky. Tak ve vás
dřímá láska.
Slovo Boží dřímá u těch, kdo zatím nevěří, a u těch, kdo pochybují v srdci,
ve světcích však bdí.
Spí u těch, kteří se zmítají v bouřích, probouzí se ovšem voláním těch, kteří chtějí být spaseni za ženichova bdění.
Když bdí, nastává ihned poklid, rázem se zklidňují vzduté vlny, jeho hlas vzdoruje protichůdným větrům a utichá zběsilé vlnobití. Když spí, panuje bouře, smrt
a zoufalství.
Origenes, Homiliae in Canticum canticorum, 2,9, in PG 13,55b–d.
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VZPOMÍNKA

Zemřel Mgr. Jaroslav Kaňovský

Postupně řídnou řady zlínských farníků, kteří se v době
Pražského jara 1968 začali veřejně angažovat a zároveň vytvářet nové pokoncilní společenství v naší farnosti.
Jedním z těchto aktivních farníků byl Mgr. Jaroslav Kaňovský, dlouholetý akolyta, bývalý člen farní rady a aktivní
farník ve farnosti sv. Filipa a Jakuba. Zemřel v den slavnosti
Narození Páně 25. prosince 2020 ve věku 87 let. Naše farní
společenství se s ním rozloučilo – kvůli koronavirové pandemii – jen v úzkém rodinném kruhu v poslední den loňského roku ve farním kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Mši svatou za zesnulého sloužil duchovní správce
P. Dan Žůrek spolu s kaplanem P. Radkem Gottwaldem. Zesnulý byl pak uložen
k poslednímu odpočinku do rodinného hrobu na Lesním hřbitově.
Jaroslav Kaňovský pocházel z Tučap u Uherského Hradiště. Zakotvil však ve Zlíně, kde pak žil po celý život. Zde se také oženil s Vlastou Strážnickou a spolu vychovali tři dcery. Pro své neskrývané náboženské přesvědčení však musel opustit své
učitelské povolání.
Pražské jaro 1968 přineslo obrodu do společenského i církevního života v celé
republice. Nejinak tomu bylo i v tehdejším Gottwaldově. Prvním výsledkem obrodného procesu v církvi bylo povolení uspořádání eucharistického průvodu – Božího
Těla na parkovišti před farním kostelem, pak následné udělování svátosti biřmování
(po více než 20 letech). A pak přichází první informační schůzka o založení farní
rady, konaná 7. dubna 1969 na zlínské faře. Farní rada – v tehdejší době naprosto
nová a pro většinu farníků neznámá aktivita – vznikla z iniciativy kaplanů P. Jaroslava Seidlera, P. Arnošta Červinky a P. Vojtěcha Vičánka. Smyslem jejího ustavení bylo
uvedení závěrů Druhého vatikánského koncilu do života farnosti, a to i za stále se
zhoršujících politických podmínek po okupaci v srpnu 1968. Celá činnost byla schválena a také koordinována duchovním správcem P. Bernardem Přerovským. Farní
radu tvořilo kromě tehdejších pěti kněží dvanáct farníků a pět farnic. Pro svoje učitelské povolání spojené s noblesním vystupováním byl jejím tajemníkem zvolen právě Jaroslav Kaňovský. Oficiálně mohla farní rada působit do konce ledna 1972, kdy
byla na popud komunistických úřadů formálně zrušena. Z její činnosti pro veřejnost
však vznikl nový fenomén – pomoc laiků kněžím v duchovní péči o nemocné. Bylo
vybráno osm mužů, kteří dostali od biskupa Josefa Vrany, apoštolského administrátora olomouckého, pověření k podávání eucharistie. Jedním z nich byl i Jaroslav Kaňovský. Tato záslužná aktivita mu zůstala i po listopadových událostech roku 1989,
kdy v roce 1991 byla znovuobnovena činnost farní rady ve zlínské farnosti. Pastoraci nemocných ve farnosti dostali za úkol dva aktivní akolyté, Ing. Josef Jakubíček
a Mgr. Jaroslav Kaňovský, v té době oblíbený učitel na Obchodní akademii ve Zlíně.
		
Josef Pala
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HLASY A OHLASY

Pomoc na Ukrajinu

V ukrajinském Užhorodě žije a pomáhá Tetiana Machabeli. Zaměřuje se zejména na pomoc dětem nad 15 let, které jinak
končí na ulici. Její služba je organizovaná
také skrze mezinárodní projekt Nehemia
Team. Chtěli jsme se tam letos vypravit.
Jenže… Poslední zprávy od ní mluvily
o přicházející tuhé zimě. Přemýšleli jsme
o tom, jak bychom jí mohli pomoci.
V předvánočním čase k nám doputovala zpráva, že jeden z ukrajinských mužů
pracujících v ČR se bude vracet domů
a bude mít volné místo v autě. Trochu
narychlo a nekoordinovaně, během pěti
dnů, jsme shromáždili slušnou částku peněz, nové sportovní bundy, školní batohy, oblečení, mikrovlnku, motorovou pilu,
miniledničku, spoustu hraček a oblečení a něco málo potravinové pomoci. Většinu
věcí a peněz dovezli ekumeničtí přátelé ze Vsetínska. Naše farnost skrze dary v pokladničce sv. Judy Tadeáše také přispěla.
Až bude další možnost takovým způsobem pomoci, určitě budeme hledat varianty, jak přispět lépe. A až pojedeme na Ukrajinu, můžeme tuto pomoc ještě více
zacílit na konkrétní lidi.		
Pavel Šintál a Roman Lukáš

Povzbuzení na cestě

V polovině listopadu loňského roku jsem sledovala on-line pořad Konference
o evangelizaci 2020 z komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Zaujal mě
workshop Rostislava Šerého s názvem Vize pro společenství mladých dnes. Mluvil
zde o hledání vizí pro jejich společenství mládeže ve Valašských Kloboukách. Oslovila mě především jeho vlastní zkušenost s hledáním osobní vize pro jeho život.
Někdo mu kdysi řekl, že ho Bůh velmi miluje a na základě toho vkládá do jeho života určité vize – poslání. Bůh touží, aby se stal jedinečným dílkem, v rámci „Boží
skládačky puzzle“, který nikdo jiný nenahradí. To ho velmi oslovilo a změnilo mu to
život. Zakusil velkou lásku Boha, který ho pozval, aby začal poznávat a naplňovat
úlohu, kterou dostal. Hledal, jak ho Bůh obdaroval, jak vybavil a co vložil do jeho
srdce. Začal mít „hlad“ po Boží přítomnosti, po vztahu s Bohem a posléze dostal
touhu po službě mladým lidem, kteří hledají smysl života.
Vysvětloval, že s každým člověkem má Bůh svůj osobní plán – vizi, kterou je třeba
v životě hledat – a je třeba Boha prosit o toto poznání. Zkoumat, čím nás Bůh obdaroval.
A je jedno, budeme-li sloužit v církvi, v domácnosti, ve firmě nebo třeba v nemocnici.
ŽIVOT FARNOSTÍ   1 • 2021
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Doporučuje každodenní tichou chvíli s Bohem při modlitbě a naslouchání, co mi
chce Bůh sdělit, např. skrze Písmo svaté. Je jen na nás, jestli chceme a jestli Bohu
dovolíme, aby tento plán s naším životem začal uskutečňovat. Povzbuzením na cestě k Bohu jsou i malá modlitební společenství, kde společně rosteme v lásce k Bohu
i navzájem a učíme se rozpoznávat naše dary a schopnosti. Také se modlíme za vize
pro společenství, kam nás Bůh vede a kam směřujeme.
Také mě Bůh v životě velmi oslovil, vložil do mého srdce vizi a dal mi touhu ji v životě uskutečňovat. Vše výše popsané jsem sama prožila a mohu potvrdit, že takto
Bůh opravdu koná s lidmi, kteří se Mu dají k dispozici. Také mě Bůh pozval, abych
reálně kráčela s Ním, a vím, že když člověk objeví, co Bůh vložil do jeho nitra, bude
ve svém životě velmi šťastný, navzdory všem trápením, problémům i nemocem.
Pokud se chcete dozvědět o hledání osobních vizí i vizí pro společenství víc,
najdete odkaz na workshop „Vize pro společenství mladých dnes“ na stránkách
www.evangelizace.eu. Vřele doporučuji ke zhlédnutí.
Pavla Genzerová

Z dopisu farníka

V minulém čísle 18/2020 Života farností vyšla úvaha paní Marie Dubské s názvem
Vánoční inspirace. Věnovala se tématu, jak naložit s jednorázovým finančním příspěvkem důchodců. V reakci na tuto úvahu redakce obdržela dopis, který ve zkráceném znění uveřejňujeme.
Vážení starobní důchodci,
Pocházím z vesnice (syn kulaka), zažil jsem násilnou kolektivizaci (devastaci) zemědělství, ničení přírody. Komunisté chtěli zničit i církev, to se jim ale nepodařilo.
Vzpomínám si, jak dnešní biskupové Malý a Hlouch proti komunistům bojovali. Nelze
zapomenout!
A v dnešní současnosti stejně jako vám, tak i mně byla na účet připsána částka
5 000 Kč. Z televize vím, že jde o jednorázový příspěvek vlády, tzv. „rouškovné“. Přemýšlel jsem, zda ho vrátit, nebo přijmout. Na
radu mé manželky ho věnuji Charitě Zlín.
Stručně zdůvodním, proč jsem „rouškovné“ nepřijal. Sleduji pozorně kroky naší vlády.
Zodpovědní lidé i společnosti si půjčují peníze.
Ale jen tolik, kolik mohou splatit v domluvené
době. Naše současná vláda dluh splácet nemůže. Na rok 2021 je schválen schodek státního
rozpočtu 320 mld. Kč. Z tohoto důvodu jsem příspěvek nepřijal. Nechci se na tomto
dluhu podílet a nechci, aby ho moje děti v budoucnu splácely.
Vážení důchodci, děkuji, že jste si přečetli mé stanovisko. Pokud ho shledáte správným, příspěvek nepřijímejte pro svou osobu, ale věnujte ho charitě nebo podobným
organizacím, které se starají o potřebné. Zachováte si svou důstojnost.
		
Štefan Miznar
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CREDO – NADAČNÍ FOND
CREDO CZ – nadační fond, třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
internet: www.credonf.cz

Neděle Božího slova – přednáška „Avinu – modlitba Páně“
Třetí neděle v mezidobí, která letos připadá na 24. ledna, je papežem Františkem vyhlášena nedělí Božího slova. Vnímáme, že je nám tak nabídnuta další příležitost hledat způsob, jak znovu a nově otevřít a číst Písmo svaté coby zdroj inspirace
na cestu životem.
Zveme vás proto na přednášku „Avinu – modlitba Páně“, která proběhne v kostele sv. Filipa
a Jakuba ve Zlíně od 15 hod. právě
o neděli Božího slova. Přednášející
Josef Byrtus nám pomůže odhalit hloubku nejznámější modlitby
křesťanů také díky fascinujícímu
rozboru jejího znění v hebrejštině.
Vzhledem k současným opatřením
Josef Byrtus
bude účast na přednášce možná
dle pravidel platných v době konání akce, samozřejmostí proto bude možnost sledovat ji také on-line prostřednictvím farního youtube kanálu. K účasti či sledování
vás srdečně zvou kněží farnosti Filipa a Jakuba ve Zlíně a členové týmu NF Credo.
Vladimír Švarc
HUMOR
„Tatínku, jak funguje mozek?“
„Mozek? Dej mi pokoj, teď mám v hlavě úplně něco jiného...“
Přijde host do restaurace a poručí si divokou kachnu.
Vrchní mu odpoví: „Divokou kachnu nemáme. Máme jen domácí, ale pro vás
ji můžeme rozzuřit.“
„Paní, mohla byste pohladit tohoto pejska?“
„Samozřejmě, hned ti ho pohladím. Mám radost, že máš svého psa tak rád.“
„To není můj pes. Já chci zjistit, jestli náhodou nekouše.“
Ve třídě se ptá učitelka žáků: „Jestlipak víte, který velký muž se narodil v našem
městě?“
„Myslím, že žádný. Pokud vím, tak u nás se rodí jen samé malé děti.“
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KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍCE LISTOPAD A PROSINEC 2020
KŘTY
Vivien Anna Vaculová

Ema Marie Bernátková

Adam Šimon Jozífek

Alžběta Hana Skopalíková

Matouš Jozífek

Maxmilián Macek

Tobias Halamíček

Alžběta Madelberta Macků

Vanessa Patricie Rumanová
SŇATKY
David Hrubý a Klára Šintálová
Pavel Ohnoutek a Miluše Víchová
POHŘBY
František Pařízek (1942)

Lidmila Ďuranová (1938)

Jaroslav Václavík (1952)

Jaroslava Hrdličková (1930)

Jozef Bureš (1942)

Stanislava Lekešová (1938)

Eva Teličková (1951)

Radomíra Jelínková (1960)

Antonín Zátopek (1937)

Vladimír Maniš (1934)

František Jež (1944)

Miroslav Šatný (1937)

Dobroslav Hanuš (1932)

Jarmila Urubová (1927)

Marie Vaculíková (1947)

Milada Gajdošíková (1940)

František Hejda (1941)

Zdeněk Klika (1930)

Irma Mikolajová (1933)

Alena Hájková (1955)

Josef Hrnčiřík (1943)

Josef Viceník (1943)

Věra Hlaváčková (1927)

Ludmila Šimíková (1938)

Marie Michálková (1924)

Zdeněk Machů (1939)

Růžena Vašková (1930)

Jaroslav Kaňovský (1933)

Aloisie Nábělková (1936)
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