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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Aleluja. Pán skutečně vstal. Aleluja.
Drazí, na co jsme se čtyřicet dnů připravovali, je tady. Křesťanský svět proniká radostný zpěv: „Aleluja – chvalte Pána.“
Samozřejmě není možné si nevšimnout, že nám radost
ze společného slavení zase kazí pandemie. Říká se, že církvi
neprospívá ani velký útlak, ale také ani veliká svoboda a pohodlný život. Církev se v dějinách nejvíce rozvíjela, když byla
vystavena mírnému tlaku. Z tohoto úhlu pohledu je pak čas,
který žijeme, téměř ideální. Vystavuje nás nejrůznějším omezením a zabraňuje žít
tak, jak jsme byli zvyklí. Klade nám otázky, které jsme si možná již dlouho nepoložili,
a vystavuje situacím, které vyžadují změnu pohledu a nová rozhodnutí.
Velikonoce tvoří samo jádro křesťanství a ujišťují nás o moci Boží, prosazující se
nenápadně, ale nezpochybnitelně. Koho z lidí by kdy napadlo zachraňovat ztraceného člověka takovými prostředky, jako je nepochopení, odmítnutí, bolest a smrt?
A přece právě tuto cestu si Bůh volí, abychom opět mohli být naplno dětmi světla.
Jestli je toto způsob božího jednání, pak každé naše utrpení nachází v Ježíšově kříži
smysl a spasitelný rozměr. Právě v takové situaci se nyní nacházíme a ona se nám
stává výzvou. Položme si otázku, čemu jsme se v rok trvajícím čase izolace naučili?
Zůstali jsme stejní, nevybočující z ohromného davu přikyvovačů či odpůrců vládních
nařízení, nebo jsme se vírou více přimkli k nebi? Jak nás křesťany, vykoupené drahou krví Spasitele, vidí svět? A jakými nás shledá, až čas zkoušky pomine?
Musím se s vámi podělit o svou představu budoucnosti. Kdysi dávno řekl svatý
papež Jan Pavel II., že Evropa musí začít dýchat oběma plícemi, a měl tím na mysli
západní a východní křesťanství. Něco podobného bych rád aplikoval i na obě farnosti našeho města. Myslím, že musí skončit čas individualismu, hraní si na vlastním
písečku, nezájmu o druhé. Uplynulý čas mě naučil vnímat potřebu spolupráce, a to
jak na rovině individuální, tak i farní. Potřebujeme se navzájem. Potřebujeme se
a přiznávám, že jsme na to častokrát zapomínali. Jestli máme z pandemie vyjít obnoveni, pak právě v tomto. Se sundáním roušek z úst bude nutné sundat si i pásky
z očí. Uvidět druhého jako Bohem chtěného, stvořeného podle jeho obrazu, spaseného toutéž krví nevinného Beránka a jako bratra či sestru.
Velikonoce jsou časem radosti nejen z přicházejícího jara, ale i nových perspektiv, které nám odhaluje Kristovo vzkříšení. Všem vám přeji odvahu pozvednout hlavu a zahlédnout velké skutečnosti, které nám připravil Pán. Otevřme své oči, uvolněme svůj sluch. Právě nám dnes zaznívá slovo žalmisty: „Kéž byste dnes uposlechli
jeho hlasu – nezatvrzujte svá srdce.“ (Žl 95, 7–8)
P. Kamil Obr
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 18. dubna 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 12. dubna 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

4. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

			 (Sk 10,34a.37–43; Kol 3,1–4, nebo 1 Kor 5,6b–8; Jan 20,1–9)
NE

11. 4. Druhá neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

			 (Sk 4,32–35; 1 Jan 5,1–6; Jan 20,19–31)
ÚT

13. 4. Nezávazná památka sv. Martina I., papeže a mučedníka

NE

18. 4. Třetí neděle velikonoční

			 (Sk 3,13–15.17–19; 1 Jan 2,1–5a; Lk 24,35–48)

KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC BŘEZEN 2021
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Eva Marie Šimonková
KŘTY
Anna Ludmila Pobořilová
Jonáš Cyril Rozumek
Vojtěch Řehák
POHŘBY
Josef Devát (1940)
Ota Janál (1956)
Marie Pandadisová (1945)
Miroslav Chlup (1942)
Karla Šebestová (1971)
Anna Holíková (1938)
Růžena Popovičová (1926)
Leopold Balajka (1939)
Božena Šudřichová (1929)
Anna Polášková (1934)
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Vlasta Mezírková (1929)
Ludmila Jégrová (1955)
Michal Machalíček (1945)
Jindřich Škrabana (1935)
Marie Kristková (1955)
Jaroslava Talpová (1940)
Vlasta Hübnerová (1930)
Ludmila Valentová (1935)
Věra Gabčová (1951)
Jan Švach (1931)
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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 příprav postních aktivit i vedení křížových cest. Poděkování patří také všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli
na přípravě velikonočních svátků ve farnosti.

Vizitace farnosti

Ve čtvrtek 8. dubna proběhne v naší farnosti vizitace. Při této příležitosti vás zveme
na mši svatou s hlavním celebrantem – pomocným biskupem Mons. Antonínem
Baslerem. Mše svatá bude slavena za naši farnost a farníky v kostele v 8.30 hod.

Neděle Božího milosrdenství

Druhou velikonoční neděli prožíváme jako Neděli Božího milosrdenství. Zveme
vás na Pobožnost k Božímu milosrdenství, která bude v našem kostele 11. dubna
od 15.00 hod. Svaté přijímání se bude podávat po ukončení pobožnosti.

Postní almužna

Kdo jste se v této době epidemie sami dostali do tíživé finanční situace, užijte peníze, které jste odložili do kasičky postní almužny, pro sebe a svou rodinu. Pokud
se rozhodnete kasičku odevzdat, přineste ji do kostela v neděli 11. dubna – Neděli
Božího milosrdenství.

Farní tábory se rychle plní
Naše farnost letos pořádá tyto farní tábory:
Pobytový tábor pro 1. stupeň ZŠ (kapacita naplněna)
8.–14. srpna – Fara Bratřejov, cena 2 400 Kč, hlavní vedoucí: Marie Domanská,
tel.: 774 405 306, e-mail: mladsi.farnitaboryzlin@gmail.com
Pobytový tábor pro 2. stupeň ZŠ
25.–31. července 2021 – Františkánská chalupa Staré Hutě, cena 2 000 Kč, hlavní
vedoucí: Anna Pešlová, tel.: 730 170 878, e-mail: starsi.farnitaboryzlin@gmail.com
Příměstský tábor pro 1. stupeň ZŠ
2.–6. srpna 2021 – fara Zlín, Farní dům Kudlov, cena 1 100 Kč, hlavní vedoucí: Markéta Piknová, tel.: 606 715 994, e-mail: primestsky.farnitaboryzlin@gmail.com
Kapacita táborů se rychle plní, proto neváhejte s přihlašováním vašich dětí. Přihlašování probíhá do 30. dubna. Přihláška: www.farnostzlin.cz/farnitabory
Farní tábory pořádá naše farnost a Sarkander z.s. za podpory MŠMT a Fondu mládeže a tělovýchovy Statutárního města Zlín.
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Velikonoční videa povzbuzení

Přátelé, doba, ve které žijeme, je náročná, což sami dobře víte z vlastní zkušenosti.
Měli jsme v plánu navázat s dětmi ve velikonoční době na postní cestičku, ale udělali
jsme změnu. Místo dalších úkolů, kterých už tak máte až nad hlavu, vás chceme motivovat k odpočinku s blízkými. Nastalo nám jaro, a tak můžeme velikonoční radost
prožívat i venku. Rádi bychom každý týden zveřejnili jedno minivideo coby tip a povzbuzení pro ostatní. Radost je nakažlivá. Zkusme si tedy předávat i něco jiného než
jen viry. Jak na to? Kdo máte odvahu a chuť, napište či zavolejte na faru – nejlépe
P. Ondřejovi Talašovi. A to je téměř vše – pak už jen zbývá domluvit termín a vyrazit. Buď nahrávku uděláte sami, nebo ji pořídí někdo z kněží. Pojďme si navzájem
pomoci dostat se ze současných těžkostí!
P. Kamil Obr

K ZAMYŠLENÍ

To je nejšťastnější den v mém životě

Tato slova mi asi před 14 dny řekl 84letý muž ze Štípy, když v naší nemocnici
přijal svátost nemocných a svaté přijímání. „Vůbec jsem nevěděl, že byste mohl za
mnou přijít na covidové oddělení.“ Samozřejmě vícekrát zaznělo poděkování od
něho ke mně, ale i naopak. Také já
jsem byl setkáním s ním velmi obohacen. Při odchodu z pokoje jsem
se zastavil ve dveřích a chvíli jsme
na sebe mávali. Odcházel jsem
radostný a velice posílený.
Moji drazí farníci, takovou větu
o velkém štěstí a vděčnosti můžete i vy na věčnosti uslyšet od toho,
komu jste umožnili a zprostředkovali osobní setkání se zachraňujícím Ježíšem. Vždyť pro ty, kteří mají brzy odejít z tohoto světa, není nic potřebnějšího a důležitějšího než se smířit s Bohem a přijmout pokrm, posilu na cestu do
věčnosti. Při zapisování pohřbů se pozůstalých také ptám, zda jejich příbuzný byl
zaopatřený, zda přijal svátost nemocných. Někdy slyším: „Já nevím, co to je, do
kostela nechodím. Ale dědeček či babička, pokud byli zdraví, v neděli do kostela
chodili.“ Ale oni sami pro jejich spásu nic neudělali, protože nevěděli, co a jak.
Prosím vás, všimněte si i svých nemocných sousedů a známých. Nabídněte jim
tuto milost. Ale také jemně sdělte těm, kteří se o vážně nemocné či už starší doma
nebo v ústavech starají, že vy můžete zprostředkovat pro jejich příbuzné setkání
s knězem, který může za nemocnými přijít a předat jim Boží pomoc. Ta jejich nemocným rodinným příslušníkům přinese útěchu, radost i posilu!
Buďme „velikonočními lidmi“ s apoštolským duchem a pomáhejme lidem kolem nás přijímat plody Ježíšovy oběti na kříži! Budou se potom také za nás jednou
na věčnosti přimlouvat!		
P. Ivan Fišar
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

Velikonoce mládeže

Mladí bratři a sestry prožili společně Svaté třídení. Vždy v 10.00 hod. se sešli v kostele na instrukci a modlitbu, aby se po celý den mohli připravovat na večerní obřady
a adoraci. Triduum zakončí dnes o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně při večerní mši
svaté nasloucháním evangeliu o učednících, kteří jdou do Emauz.

Stalo se

•Příprava dětí na první svaté přijímání pokračuje v kostele při bohoslužbách slova,
při nichž postupně probírají jednotlivá přikázání Desatera.
•Mše svaté pro děti jsme začali konat pravidelně každou středu v 17.45 hod.
Zveme především děti, které v minulých dvou letech přistoupily (nebo se nyní připravují) k prvnímu svatému přijímání.
•Biřmovanci mají své pravidelné mše svaté v kostele. Během postní doby začali
s duchovní obnovou, která by měla vyvrcholit v průběhu velikonoční doby.
•Katechumeni se setkávají jednotlivě s kněžími, kteří je připravují na přijetí svátosti
křtu. Jedna katechumenka byla nyní o Velikonocích pokřtěna.
•Postní aktivita byla letos pro děti, ale i pro mládežníky a dospělé. Pokoušeli jsme
se při ní prakticky cvičit v konání skutků Tělesného milosrdenství. Děti provázel
krátkými videosnímky Kostelníček, který také vyhlásil na dobu postní soutěž a každý týden losoval výherce, kteří si mohli příjít pro KULATOU hrací kostku. Manželům
i dětem Pilušovým jménem všech dětí děkujeme.
•Adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní v sobotu odpoledne se opět
konají od 14.00 hod. nebo od 15.00 hod. Trvají do večerní mše svaté.
•Pastorační rada farnosti se nyní začala setkávat on-line. Projednávala témata do
nově tvořeného Výchovně pastoračního projektu a také drobné stavební úpravy,
které nás letos čekají.

Oznamy

•Korunka k Božímu milosrdenství, litanie a adorace se budou konat v kostele v neděli 11. dubna od 14.00 hod.
•Mše svaté a podávání svatého přijímání:
Ve všední dny jsou mše svaté normálně. V našem kostele může být v pátém stupni
PES až 45 osob.
• Nedělní mše svaté jsou v 8.00, 9.00, 10.00, 11.30 a pro dobu postní i v 18.30 hod.
Je možné se na ně on-line přihlašovat. Odkaz najdeme na farním webu.
• Podávání svatého přijímání v neděli:
– dopoledne po „desáté“ mši svaté (do 12.00 hod.) v sále, vstup „B“.
– odpoledne od 15.00 do 16.00 hod. v kostele.
P. Dan Žůrek, SDB

ŽIVOT FARNOSTÍ   7 • 2021

72

PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
Milé sestry a drazí bratři,
celým světem letí očekávaná zpráva. Ne, není
to zpráva, že končí pandemie, ale zpráva, že ukřižovaný Kristus žije. On vstal z mrtvých! Je tedy
pravda všechno, co předpověděl, co učil. Mnoho
lidí přišlo s krásnými myšlenkami a plány na lepší
budoucnost lidstva. On jediný se však dal za svá
slova ukřižovat a vstal z mrtvých, jak předpověděl. Můžeme tedy počítat s tím, že i my vstaneme
z mrtvých, jak nám slíbil. On ukázal, že i utrpení lze
dát smysl a že Bůh nikoho neopustí, i když to tak
někdy může vypadat. Ani jemu Bůh neodpověděl,
když k němu na kříži úpěnlivě křičel. On mu přesto
odevzdal svého ducha. A Bůh ho vzkřísil.
Ti, kteří u toho tehdy byli, prožili zásadní změnu
Snímek Jana Hajdová
svých životů. Nenechali si to pro sebe, ale roznesli
tu zprávu do celého světa. Nedbali těžkostí, ztrát a obětí. I život riskovali a mnozí
byli krutě umučeni, ale dobrou zprávu nedokázal už nikdo zastavit.
I naše zkoušky a kříže, nemoci a trápení mohou mít smysl, když je přijmeme
s láskou a spojíme s obětí Krista na kříži. I my máme před sebou slavné vzkříšení,
když spojíme svůj život s Kristem, jak napsal sv. Pavel: Pro svoje spojení s Kristem
všichni budou povoláni k životu. Už při křtu každý z nás dostal Boží život. Na nás
je, abychom jej rozvíjeli a upevňovali osobním přátelstvím s Kristem, abychom toto
přátelství s Kristem žili taky společně s ostatními, kteří patří do Boží rodiny.
Jestli jsme pochopili dnešní poselství, nemůžeme si nechat pro sebe tak zásadní
informaci. Musíme ji předat, musíme ji šířit. To je prvním úkolem rodičů, kteří milují
své děti, aby jim předali evangelium jako základ šťastného života. Nestačí je pokřtít a přivést k svatému přijímání. Je nutné naučit je žít jako Kristovy přátele, jako
nové lidi, kteří mají odvahu se lišit od světa. V posledních letech je vidět, že mnozí
rodiče nepovažují za důležité vést děti k víře, k účasti na bohoslužbách, k zapojení
do života farnosti a posílat je do náboženství. Jsou prý přetížené různými kroužky.
Ptejme se však trochu vážně: který kroužek jim více prospěje v životě a jednou, až
se budou dívat smrti do očí? Děti jsou pro rodiče prvními adresáty radostné zvěsti
evangelia. Jestli je opravdu milují, snaží se jim předat tu nejdůležitější informaci pro
budoucnost a naučit je největšímu umění života. K tomu je mimořádná příležitost
zrovna dnes, kdy jsou školy zavřené a děti doma.
Podobné by to mělo být mezi manžely. S kým jiným mluvit o klíči k věčnému
štěstí než s manželským partnerem? S kým jiným mluvit o důvěrnostech, které prožíváme ve vztahu s Bohem? Nebojte se doma spolu mluvit o duchovních věcech,
o své víře a o svých rozhovorech s Bohem, rozdělit se o zkušenost s jeho slovem,
8
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o radost z Boha. Prospěje to atmosféře celé rodiny. Odhalit druhým něco z duchovní důvěrnosti může být náročné, ale obohatí to vztahy, zvláště když budeme mluvit
především o věcech pozitivních. Mějte odvahu ke společné modlitbě či četbě Písma
svatého nebo jiné duchovní četbě. Velikonoční člověk potřebuje vytvářet posvátné
společenství. Pak nepropadá do duchovní chudoby a prázdnoty duše, kterou vyplní
jen sdělovací prostředky často ubohou zábavou. Velikonoce nabízejí úžasný poklad
pro každodenní život.
Vzpomeňte na zkušenosti apoštolů. Ten, který jim slíbil, že bude uprostřed nich,
když budou v jeho jménu, se viditelně zjevil mezi nimi, když o něm hovořili. I vám
nabízí svou blízkost. Ba ještě víc, jste pozváni být svatou církví a zviditelňovat tak
Krista okolnímu světu, dávat lidem příležitost zakusit Boží blízkost ve vašem společenství. Pandemie sice omezuje naše kontakty, ale přesto žijte své společenství
s jinými křesťanskými rodinami. Myslete na přátele, na sousedy, spolužáky a spolupracovníky. Kdo jim nabídne Velikonoční radost, když ne vy? Ten poklad jsme dostali
proto, abychom mohli být užiteční.
Milí přátelé, kteří jste se kvůli pandemii dostali do samoty. Počítejte s tím, že
Zmrtvýchvstalý je s vámi. Stačí ho oslovit. Nemusíte být sami. Mějte radost z toho,
že se na vás Bůh s láskou a osobním zájmem dívá. Pozvěte ho častěji k sobě a povězte mu o všem, z čeho máte radost, co vás těší, ale svěřte mu i svá trápení a nezapomeňte děkovat za dnešek i za všechno, čím vás obdaroval a v životě doprovázel.
Svět je plný problémů, které vidíme, kritizujeme a často brbláme. Křesťané mají
lék na uzdravení společnosti, mají vakcínu proti nesmyslnosti a krutosti života, jen
ji musí dát k dispozici. Velikonoce přinášejí velkou naději pro všechny. Přijměme
jejich poselství tak, abychom se sami stali nástrojem uzdravení a dárci naděje v naší
rodině, v obci i v celém národě.
K tomu všem ze srdce žehnám.		
arcibiskup Jan

Snímek Pixabay
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Zachraň, koho můžeš

To je heslo papeže Františka, který svým jednáním vybízí, abychom se k problémům tohoto světa stavěli čelem.
Názorně to ukázal při své nedávné cestě do Iráku a ukazuje to také svým přístupem k pandemii, postojem k očkování
i každodenním povzbuzováním ke zdolání této složité doby.
Realitu těchto dnů vyjádřil heslem „Zachraň se, kdo můžeš“,
které má blízko k postoji „Všichni proti všem“. Dal nám jednoduchý návod, jak krizi
zvládneme, když budeme jednat opačně a tato hesla otočíme.
Ve zcela nové a složité situaci se v souvislosti s pandemií koronaviru a mimořádnými opatřeními ocitl každý z nás. Čelit jsme jí museli i v televizi TV Noe. Nečekaná
situace si vyžádala omezení, ale také nové přístupy a nasazení. Od prvních vyhlášení
opatření proti šíření koronaviru jsme začali upravovat vysílací program a přizpůsobovat jej předpokládaným potřebám diváků.
Ze zpráv televizních stanic, rádií, novin a internetu se na nás valí informace o omezeních, zákazech, počtech nakažených, obsazenosti nemocničních lůžek, zákazech
návštěv v nemocnicích, domovech seniorů či nemožnosti cestování mezi okresy.
Topíme se v přemíře negativních zpráv. Stále více se prohlubuje sociální izolace.
Při zahájení vysílání, kterému za pár týdnů bude již 15 let, jsme si předsevzali,
že chceme být hlasem těch, kteří ve společnosti hlas nemají. Máme velikou radost,
že se nám to díky Bohu a dobrodincům daří. Pro mnohé jsme se stali oblíbeným,
vlídným hlasem, společníkem, který je připraven sdílet bolesti a samotu, se kterým
se mohou modlit, procházet po horách, poslouchat různé žánry hudby nebo se
radovat nad hvězdnou oblohou. Mnozí diváci nás vnímají jako virtuální katedrálu,
ve které se můžeme setkávat a čerpat sílu.
Pro čas karantény jsme zavedli několik nových pořadů. Z těch nejoblíbenějších
je to pořad Uzdrav naši zem, ve kterém s diváky reagujeme na aktuální situaci a rozebíráme ji z profesních pohledů hostů. Již rok se tento pořad objevuje ve vysílání
a „uzdravovat“ se rozhodly i mnohé známé osobnosti, jako například kněz a přírodovědec P. Marek Orko Vácha, písničkář Pavel Helan, teolog P. Ladislav Heryán, epidemiolog Rastislav Maďar, ale i bavič a imitátor Václav Faltus. Pořad se v premiéře
v úterý a ve čtvrtek večer vysílá živě. Diváci tak mají prostor hostům poslat otázku
nebo cokoliv vzkázat druhým, podělit se o svoji zkušenost, jak těžké období pandemie prožívají. Přestože se pořad vysílá v čase zpravodajských relací jiných televizí,
množství dotazů převyšuje možnosti na všechny reagovat a odpovědět. Snad i to
ukazuje na touhu sdílet se a naplnit přání a heslo „Zachraň, koho můžeš“.
Těšíme se z vytvořeného virtuálního společenství. Děkujeme mnohokrát za veškerou přízeň a podporu. Velké poděkování patří také těm, kteří se za nás modlí.
To je ta největší síla, která nám dodává tolik potřebný vítr do plachet.
		
P. Leoš Ryška, ředitel TV Noe
10

ŽIVOT FARNOSTÍ 7 • 2021

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Česká 4787, 760 05 Zlín – Jižní Svahy, tel./fax: 577 271 434
e-mail: czs@czszlin.cz, www.czszlin.cz

Zápis dětí opět na dálku

Zápis dětí do prvního ročníku proběhne v pátek 9. dubna v čase od 13 do 18 hod.
I v letošním roce se zápis uskuteční bez osobní účasti dětí. Naše Církevní základní
škola a mateřská škola ve Zlíně se připojila k jednotnému elektronickému zápisu
všech zlínských škol. Rodiče své dítě zaregistrují na www.zapisdozszlin.cz. Ti, kteří
nemohou využít dálkový přístup, dostaví se do školy dle času, který si zaregistrovali
ve škole na této doméně. K zápisu je nutno přinést vytištěnou žádost k zápisu, občanský průkaz a rodný list dítěte.
Jsme si vědomi toho, že zápis je pro děti jedinečným zážitkem a moc se na něj
těší. Jelikož děti nemohou přijít do školy osobně, nabízíme pro zájemce online pohovor s dětmi jako alternativu k tradičnímu zápisu ve škole. Tato nabídka je zcela
dobrovolná, nicméně pro některé z vás bude třeba užitečná a pro děti motivační.
Tento pohovor bude probíhat prostřednictvím aplikace Teams, a to v týdnu od 12.
do 16. dubna. Pokud máte o tuto nabídku online pohovoru zájem, sdělte nám to,
prosím, co nejdříve prostřednictvím e-mailu na adresu: czs@czszlin.cz.
Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, budeme se snažit pro předškoláky připravit program v náhradním termínu, aby se měli možnost seznámit s prostředím školy i svými budoucími třídními učitelkami. Více informací k zápisu najdete na
www.czszlin.cz. Na všechny nové prvňáčky se moc těšíme!
		
Michaela Černošková, ředitelka
6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO
Pasecký žleb 5177, Zlín, tel.: 736 522 830
e-mail: skaut.6.zlin@volny.cz, internet: www.zlin6.cz

Vyšel nový Zpravodaj

V těchto dnech jsme vydali již padesáté číslo našeho
Zpravodaje. Poprvé v jeho historii nevychází „papírově“.
Rodiče našich členů jej dostanou prostřednictvím elektronické pošty, ostatní si Zpravodaj mohou stáhnout z našich
webových stránek.
V novém Zpravodaji přinášíme například vzkaz rodičům
od starosty Junáka, krátké ohlédnutí za naší (ne)činností
a termíny letních táborů. Zvláštní pozornost je také věnována letošní lednové registraci členů – přinášíme několik
přehledů, jak na tom jsme i v našem skautském středisku.
Leoš Hrdlička
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Velikonoční symbolika výzdoby v kostele sv. Filipa a Jakuba

Velikonocemi nás bude symbolicky provázet výzdoba hlavního oltáře.
Na Zelený čtvrtek nám zeleň připomene hořké byliny o paschální večeři i zahradu Kristova utrpení. Kameny na zemi ukazují začátek Kristovy cesty.
Na Velký pátek před hlavním oltářem uvidíme kruh s trnovým křížem, naznačující přítomnost hrobu, kameny vypovídají o skále Golgoty. Kameny a trní provázejí
cestu kříže.
Na velikonoční vigilii však všechno spatříme v jiném světle. Kruh hrobu je vyplněn květinami, které svou září odkazují k andělovu „Není ho tu“. Kříž je znamením
utrpení, ale i vítězné Boží lásky. Kameny jsou sice stále kameny Golgoty, ale také po
nich kráčeli učedníci cestou do Emauz s Kristem po boku.
To všechno jsou symboly, které ukazují nahoru. Ukazují na to, že na obětním
stole se opakuje stále táž událost, kterou chápeme pouze očima víry. Událost, při
níž i my jdeme do našich Emauz s Ježíšem, znamením Boží lásky, vedle sebe.
		
Anna Švehláková

Velikonoční paprsky pro Android

Pro uživatele mobilů se systémem Android doporučujeme zajímavou aplikaci
Velikonoční paprsky.
Aplikaci je možné vyhledat a stáhnout přes rozhraní Google Play nebo přímo na
odkazu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goyal.paprsky
Velikonoční paprsky jsou příležitostí více poznat božskou Osobu Ducha svatého. Během velikonoční doby vznikne stručný katechismus o Duchu svatém.
B-citáty (biblické citáty) o Duchu svatém jsou doplněny
S-modlitbami (střelnými modlitbami). Spolu s modlitbami
z knihy Zpěv Ducha je tak možné získat modlitební „knížku“
zaměřenou na Ducha Božího. Každodenní příšpěvky mohou
pomoci lépe poznat božskou Osobu Ducha svatého. Aplikace obsahuje krátké texty o Duchu svatém, modlitby k Duchu svatému i kázání.
Pro správnou funkci aplikace je nutné připojení na internet.
P. Ondřej Talaš
HUMOR
Dva misionáři se vrátili domů z cesty po zemi kanibalů.
Představený se jich ptá: „A změnili se alespoň trochu?“
„Ano. Nyní už v pátek jí jenom rybáře.“
„Paní, máte krásné zuby.“
„To mám po mamince.“
„A pasují?“
12
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Antigenní testování na covid-19

Charita Zlín otevřela ambulantní odběrové místo v prosklené terase Zlínského
klubu 204 (bývalá knihovna). Otestovat se mohou osoby, jež jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Současně ale musejí splňovat několik
dalších podmínek, například by mělo jít o naprosto bezpříznakové jedince, kteří nebyli v posledních třech dnech negativně testováni.
Antigenní testování je prováděno na základě povinné registrace na konkrétní
den a čas. Termíny jsou vypisovány dva týdny předem, vždy úterý a čtvrtek v čase
13.00–15.30 hod., v případě většího zájmu jsou pracovníci připraveni kapacitu navýšit. Příchozí nejpozději do dvaceti minut po odběru obdrží potvrzení o výsledku
testu a poučení, jak dále postupovat. Testování, které provádějí všeobecné zdravotní sestry, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Více informací a odkaz
na rezervační systém najdete na našich webových stránkách. Odběrové centrum je
provozováno díky vstřícnosti statutárního města Zlína.

Terénní zdravotní sestry jsou pro pacienty jistotou

Asi nikoho by nenapadlo, že dojde na roční „výročí“ společného života s nemocí
covid-19. Místo radostí z úplně obyčejných maličkostí je tu obava, nemalý strach,
zmatek, často i apatie a velká nejistota. Pro
zmírnění všech těchto stavů dělají u svých pacientů maximum terénní zdravotní sestry Charitní
ošetřovatelské služby Zlín. Jsou tak pro mnohé
jistotou, že o jejich zdraví je postaráno i v domácím prostředí a není nezbytně nutná jejich hospitalizace. K běžné výbavě v současné době patří
vedle respirátorů a rukavic štíty a pláště. A obezřetnost. Říkají však, že prvotní nervozita už je za
nimi. Dříve výjimečné postupy, které jsou dnes rutinní, si již zažily, a tak ani stres už
není zdaleka tak silný jako před rokem. „Pracovní vypětí ale není ani tak psychicky
zatěžující, jako nekompromisní omezení pohybu. A tak, pokud to jde, relaxujeme
v okolní přírodě. To je pro nás vzpruha,“ shodují se zlínské charitní sestřičky. Je tu
ale ještě něco, co je povzbudí a co jim dodá energii: radost v očích pacientů a poděkování rodin.
Zkřížily vám cestu zdravotní nesnáze či zdravotní stav osoby vám blízké vyžaduje odbornou péči i po hospitalizaci? Nebo se někdo ve vašem okolí ocitl v terminálním stadiu léčby a vyžaduje domácí hospicovou péči? Obraťte se s důvěrou
na Charitní ošetřovatelskou službu Zlín, která podává ruku těm, kteří její pomoc
potřebují.		
Pavla Romaňáková
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CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz

Nabídka bezplatného poradenství a pomoci

Nabízíme pomoc lidem, kteří se ocitli v této náročné době na pokraji svých sil
a potřebují povzbuzení a podporu. Rádi vám ve spolupráci s odborníky a dalšími
organizacemi zprostředkujeme:
– základní psychologické poradenství (děti, mládež, dospělí, páry, senioři),
– duchovní doprovázení (možnost rozhovoru, přímluvné modlitby),
– materiální, sociální a finanční pomoc rodinám s dětmi,
– telefonickou podporu, informační poradenství.
Pokud budete chtít využít některou z nabízených forem pomoci, neváhejte se
na nás obrátit na tel. čísle 732 376 193. Všechny služby jsou zdarma.

Online kurz Manželské večery

Jelikož stále není možné scházet se osobně, zveme manžele a snoubence na
online kurz Manželské večery. I v této době můžete pracovat na svém manželském vztahu. Kurz obsahuje 8 tematických podvečerů, během kterých si procvičíte
vzájemnou komunikaci, poznáte lépe potřeby vašeho partnera a naučíte se, jak si
navzájem projevovat lásku a úctu. Témata budou probíhat 1x týdně vždy v neděli
od 18.00 do 20.30 hod., začínáme 18. dubna. Cena je 650 Kč za pár. Přihlašovat se
můžete přes naše internetové stránky www.cpr-zlin.cz nebo www.credonf.cz, kde
najdete i podrobnější informace. Kurz pořádáme ve spolupráci s nadačním fondem
Credo.		
Michaela Straková
OREL – JEDNOTA ZLÍN

Postní putování

Během postní doby jsme nejen pro rodiny s dětmi připravili „Postní putování“.
Mohli jste projít křížové cesty ke kříži na Zbožensku a Pasekářské stezce nebo ke
kapličce u Svaté vody v Malenovicích. Od rozcestí Soudná ke kříži u Zboženských
rybníků mohly děti také poznat ty, kteří Pánu Ježíši pomohli při jeho poslední cestě
nést kříž až na horu Golgota. Na každé z těchto cest byly pro děti připraveny úkoly.
Děkujeme vám za vaše ohlasy a za to, že jste těchto cest využili, za zaslané fotografie a vyplněné pracovní listy. Na každého, kdo nám pracovní list v termínu doručil, čeká odměna.
„Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.“ (z vigilie Bílé soboty)
Přejeme vám požehnané Velikonoce a radost z Kristova vzkříšení!
		
Marcela Sousedíková
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