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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Podařilo se mi dobře prožít letošní Velikonoce?

Mohu to poznat podle jejich výsledku, podle velikonočního ovoce, třeba podle radosti. Během Velikonoc mám být
očištěn, uzdraven a má mi být dokonce otevřen můj „vnitřní
svět“. Abych do svého nitra mohl vstupovat, aby se mi stalo
bezpečným útočištěm, abych „nalezl sám sebe“ a konečně začal žít, abych „se setkal se Zmrtvýchvstalým Ježíšem“.
Vidět Zmrtvýchvstalého Ježíše je možné jen člověku, který věří
a jehož víra se o Velikonocích obnovila.
Víra je „ze slyšení“. Začátek víry je, jestliže slyším – třebas i velmi neformální –
hlásání, to je vyprávění o Ježíšově smrti, o prázdném hrobě a o jeho Zmrtvýchvstání... Stojí za to popřemýšlet, jestli jsem od někoho takováto slova opravdu někdy
slyšel, třeba jako dítě, a jestli si pamatuji kdy a za jakých okolností.
Víra roste. Víra se pak může prohlubovat i mým přičiněním, jestliže nechám
Pána dělat, co jsem dosud chtěl vyřešit sám, svojí silou. Nejlépe se to učím při
vyznávání hříchů, tedy předávání svého zla Ježíšovi. Ale například i na tom, jestli
jsem zažil modlitbu za uzdravení, jestli přijímám svátosti, jestli mám ve zvyku přijímat od Pána různá dobra. Jestli žiju v této „logice daru“.
Víra se rozšíří. Moji víru zvětšuje, jsem-li v křesťanské nauce vyučován. Zvláště
pokud mě vyučoval někdo, kdo má tento krásný dar Ducha svatého.
Víra se prohloubí. Do hloubky člověk uvěří jen slyšením slova. Oním tajemným
ukládáním vět z Písma do mysli, a pak do srdce tím, že si je bez přemýšlení opakuji,
a tak zapamatuji a následným opakováním nechávám znít v sobě.
A co má následovat dál? Proč je doba velikonoční tak dlouhá? Mám nyní dělat
něco speciálního?
Je velmi zajímavé pročíst poslední kapitoly z evangelií, které jsou úplně jiné,
než celé dlouhé předcházející evangelium. Poslední kapitoly už nesledují Ježíše, jak
tomu bylo dosud, ale učedníky a jejich postupné setkávání se s Ježíšem Zmrtvýchvstalým. A do tohoto „proudu učedníků“ se mám zařadit po dvaceti stoletích také
já. Poslední kapitoly evangelií jsou především napsány s otevřeným koncem, mají
být dále aktualizovány Ježíšovými následovníky, máme je dále psát i my sami, mám
je psát já sám. Přeji všem požehnaný velikonoční čas.
P. Dan Žůrek, SDB

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 2. května 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 26. 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

18. 4. Třetí neděle velikonoční

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

21. 4. Nezávazná památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve

PÁ

23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

SO

24. 4. Nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka

			 Nezávazná památka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
NE

25. 4. Čtvrtá neděle velikonoční

			 Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
			 (Sk 4,8–12; 1 Jan 3,1–2; Jan 10,11–18)
ST

28. 4. Nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka

			 Nezávazná památka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze
ČT

29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

PÁ

30. 4. Nezávazná památka sv. Zikmunda, mučedníka

			 Nezávazná památka sv. Pia V., papeže
SO

1. 5. Nezávazná památka sv. Josefa Dělníka

NE

2. 5. Pátá neděle velikonoční

			 (Sk 9,26–31; 1 Jan 3,18–24; Jan 15,1–8)

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

Terénní pečovatelka

Není úplně časté, že se uvolní místo terénní pečovatelky, ale stalo se. Pokud
je vaší touhou a posláním pomáhat druhým, chyťte výzvu za pačesy a přidejte se
k nám! Doplňujeme kolektiv terénní pečovatelské služby. Jedná se o provádění pečovatelských úkonů bez odborného dohledu (terénní pečovatel/ka) na HPP plný
či částečný. Požadujeme empatii, chuť pomáhat především starým a nemocným,
řidičský průkaz, uživatelsky PC. Více info na tel.: 731 459 168.

Využijte našich služeb

Ocitli jste se bezradní, protože se váš blízký stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých? Nemáte sílu mu dát potřebnou péči? Nebo vám samotným činí stále
větší problém postarat se o sebe stejně jako dříve? Odbornou péči uživatelům v jejich přirozeném prostředí, u nich doma, poskytnou pracovnice Charitní pečovatelské služby Zlín.		
Pavla Romaňáková
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

Sbírky o Velikonocích

Ve sbírce na podporu Božího hrobu v Jeruzalémě se letos vybralo 31 637 Kč, ve sbírce na kněžský seminář v Olomouci se vybralo 52 200 Kč.

Pozvánka na online duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem

Přijměte pozvání ke společnému prožití velikonoční online duchovní obnovy Aleluja
– nový život v Kristu, kterou připravujeme ve spolupráci s nadačním fondem Credo
ve dnech 23. a 24. dubna. Program začne v kostele sv. Filipa a Jakuba již v pátek večer po večerní mši svaté prezentací poetického díla Vzpomínky sv. Jana, které bude
číst autor Vladimír Švarc.
V sobotu se můžete těšit na duchovní promluvy P. Vojtěcha Kodeta, které budete
moci sledovat s ohledem na stávající nařízení vlády prostřednictvím online přenosu
(farnostzlin.cz). Sobotní program začne v 9.00 hod.

Farní pouť 2. května

Farní pouť bude s zřejmě stále ještě zasažena pandemickými omezeními. Při příležitosti oslavy našich svatých patronů sv. Filipa a Jakuba bude v kostele v 15.00 hod.
svátostné požehnání a po něm se bude podávat svaté přijímání.

Májové pobožnosti

Zveme vás na mariánské pobožnosti v naší farnosti:
Kostel sv. Filipa a Jakuba – po každé ranní mši svaté a před každou večerní mší
svatou od 18.00 hod.
Jaroslavice, kaple sv. Anny – Po, St, Pá v 17.45 hod. V pondělí bude májová pobožnost zaměřená více na děti.
Příluky, kaple sv. Martina – St v 17.45 hod.
Rádi bychom v měsíci květnu uspořádali také několik májových „minipoutí“ s pobožnostmi do okolí. Více v květnu na webu farnosti a v ohláškách.
P. Kamil Obr

Strom života

V neděli 23. května přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Symbolem jejich přípravy je
strom života s jejich fotografiemi, který se objevil v kostele. Má připomínat, že mají být naroubováni na kmen
s pevnými kořeny a životodárnou mízou, která pramení ze zmrtvýchvstalého Krista. Jen tak budou přinášet
dobré ovoce.
Prosíme o vaši modlitbu za všechny děti a jejich rodiny.
U stromu jsou k dispozici jak texty, tak i lístečky, které
přišpendlíte na strom za každou vaši modlitbu. Rádi bychom, aby se strom obsypal našimi společnými modlitbami.
Petra Tomšů
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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

Ohlédnutí za Velikonocemi
Velikonoce pro děti
Děti, které se připravují na první svaté přijímání, měly v kostele setkání na Zelený
čtvrtek, kdy zažily mytí nohou a velikonoční večeři. Na Velký pátek prošly křížovou
cestu a uctily kříž, na Bílou sobotu šly od Božího hrobu ke křtitelnici a připomínaly si
svůj křest. Za přípravu děkujeme Haně Poislové.
S dětmi mimo přípravu na první svaté přijímání jsme se setkali jen na Velký pátek,
kdy měly v 15.00 hod. svou křížovou cestu. Zakončili jsme ji jednoduchým uctěním
svatého kříže.
Středeční bohoslužby pro děti
Bohoslužby pro děti budou po Velikonocích každou středu. V 17.00 hod. bude asi
půlhodinová bohoslužba slova pro menší děti zakončená svatým přijímáním rodičů.
V 17.45 hod. bude mše svatá pro školáky. Zveme především děti, které byly loni
a předloni u prvního svatého přijímání, a ty, které se letos připravují.
Síť a lodičky na nástěnce v kostele
Děti mohou přinést svoji Postní cestu do kostela a poskládat z ní lodičku, která se
umístí na síť na nástěnce. Ostatní děti si lodičku mohou vyrobit z bílého papíru.
Každý svoji loďku nějak označí a může na ni začít zavěšovat „céčka“ – za každou
návštěvu kostela si na ni pověsí jedno. Chceme, aby si děti prožily, že se máme stát
rybáři lidí, kteří dál zvěstují velikonoční poselství.
Mládež
Po společném prožití velikonočního tridua se mladí lidé mohou nyní setkávat o nedělích na mši svaté v 9.00 hod. Po jejím skončení se můžeme s pomocí knihy Skutky
apoštolů ponořit do života prvotní církve.
P. Dan Žůrek, SDB
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HLASY A OHLASY

Velikonoce mladých na Jižních Svazích

Účast na letošních Velikonocích v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů
jsme nabídli mladým lidem, aby společně intenzivněji prožili Svaté třídenní. Mohli se tak účastnit večerních obřadů, ale také dopoledního programu venku, který
více přibližoval a prohluboval události umučení a vzkříšení Pána Ježíše. Do přípravy
Velikonoc se zapojila komunita salesiánů spolu s mladými a dalšími dobrovolníky.
Večerní bohoslužby byly přenášeny online pro celou naši farnost a širokou veřejnost.
Co nejvíce oslovilo mladé lidi na těchto Velikonocích?
• Oslovilo mne, kolik naděje se dá získat z pouhého textu.
• Oslovila mě týmovost, jednota společenství – salesiáni, dobrovolníci i účastníci.
• Oslovilo mne to silné a jedinečné společenství mladých.
• Nejvíce mě oslovilo, jak můžou být Velikonoce uzdravující a jak velký účinek
můžou mít.
• Oslovilo mne, že nás Ježíš neopustil, když „odešel“, ale naopak odešel, aby
mohl být s námi.
• Zažila jsem pocit radosti a naděje, jaké jsem v minulých letech nezažila. Jsem
		vděčná za naši malou pouť k přílucké kapličce.
• Nejvíce mne oslovil všechen čas strávený v kostele ve společenství lidí, které jsem
velmi dobře znala.
• Východ slunce – nikdy se mi nestalo, že bych zažila tak krásný moment.
• Nejintenzivnějším zážitkem byl závěr vigilie – jednak pro radost z podařeného
		streamu, ale především radost ze vzkříšeného Krista.
• Oslovilo mě Písmo svaté, chtěla bych jeho čtení věnovat více času.
• Setkala jsem se s Bohem, přiblížila se k Ježíši.
Pavla Oklešťková
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ZAMYŠLENÍ

Připomínka Tradiční zlínské pouti u sv. Filipa a Jakuba

Není to tak dávno, co býval v naší farnosti duben měsícem horečných příprav na
poutní slavnost ke cti sv. Filipa a Jakuba, patronů našeho kostela a jeho prostřednictvím vlastně celého města. Po vypuknutí pandemie na jaře loňského roku žádná
sláva nepřicházela v úvahu a letos to
patrně nebude jiné. Pojďme si proto
na naši pouť trochu zavzpomínat.
Svátek svatých apoštolů Filipa
a Jakuba Menšího najdeme v liturgickém kalendáři 3. května, takže pouť
připadá vždy na první květnovou
neděli. Snahou organizačního týmu
je připravit program jak pro pravidelné návštěvníky bohoslužeb, tak pro
blízké i vzdálené příbuzné a známé,
které farníci na svou slavnost zvou,
ale také pro nejširší veřejnost, která
se o akci dovídá z médií nebo přímo
z „cvrkotu“ kolem kostela.
K naší pouti neodmyslitelně patří
prohlídky věže, varhan, půdy kostela
a zvonů (s výkladem zkušených průvodců), hudba v různých podobách
(cimbálovka, dechovka nebo harmonika s posezením u vína), farní poutní oplatky, pouťové stánky a atrakce pro děti
(například vystoupení kouzelníka nebo jízda na ponících). Pevnou součástí programu se stal také zajímavý koncert v předvečer pouti. Z účinkujících jmenujme třeba
Spirituál kvintet, Hradišťan, Pavla Helana nebo zpěvačku Dashu. A zapomenout
nesmíme ani na vzácné návštěvy, kterým interně říkáme „poutní kazatel“, kdy se
snažíme zvát ke slavení nedělních mší svatých kněze-rodáky, kteří v naší farnosti
dříve působili.
A kdy to vlastně všechno začalo? V současné podobě pouť připravujeme od
roku 2008, kdy se o akci zajímala dokonce i celostátní televize, protože se jednalo
o obnovení tradice po více než 50 letech. Mezi lety 2008 a 2019 tak proběhlo dvanáct ročníků obnovené pouti, jsme začali od roku 2010 hrdě říkat „Tradiční zlínská
pouť“. Letos, zdá se, už podruhé za sebou omezení veřejného života uspořádání
pouti neumožní. Nebo alespoň ne v rozsahu, na jaký jsme bývali léta zvyklí. I proto
si chceme naše titulární světce a jejich blížící se svátek připomenout.
Svatí Filipe a Jakube, orodujte za nás! Mojmír Jurák a organizační tým pouti
8
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VZPOMÍNKA

Poděkování panu Josefovi Ingrovi

S nadějí na věčné shledání jsme se ve čtvrtek 8. dubna
rozloučili při mši svaté s panem Josefem Ingrem. Jeho tělo
pak bylo uloženo do rodinného hrobu v Jaroslavicích.
Josef Ingr se narodil 6. března 1937 v obci Újezdec v okrese Uherské Hradiště jako čtvrté ze sedmi dětí manželů Anny
a Antonína Ingrových. Chtěl být pedagogem, v roce 1956
maturoval na Pedagogické škole pro vzdělávání učitelů nižšího stupně základních škol v Kroměříži, která shodou okolností sídlila v budově zrušeného Arcibiskupského gymnázia.
Komunistický režim mu však neumožnil pracovat ve školství. Podařilo se mu najít
práci ve Zlíně v Závodech přesného strojírenství, kde se rekvalifikoval na brusiče
kovů a této profesi i firmě již zůstal věrný až do odchodu do důchodu v roce 1997.
Pan Ingr se výrazně zapojil do stavby kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích a věnoval jí hodně času a sil. Na stavbě vykonával především
službu nočního hlídače, v této službě dosáhl největšího počtu brigádnických hodin.
Střídal se při hlídání s dalšími dobrovolníky – s (již zesnulým) Zdeňkem Rožnovjákem a se Svaťou Smetanou. Díky jim a dalším hlídačům se ze staveniště během
nedělí a hlavně v nočních hodinách nic neztratilo a nic nebylo poškozeno. Pan Ingr
významně přispěl ke stavbě kostela a střediska mládeže a stal se jedním z místních
kostelníků. Kostelničil zde až do svých 75 let. Vedle této činnosti se pak věnoval
také svým pěti vnoučatům.
Děkujme Bohu za život Josefa Ingra, za všechno dobré, co pro naši farnost vykonal, a modleme se, aby jeho duše dosáhla věčné spásy. Kéž mu Pán dá věčné
odpočinutí!		
František Chvatík

Snímek Jiří Husek

ŽIVOT FARNOSTÍ   8 • 2021

92

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: www.sdbzlin.cz
e-mail: saleklub@skmzlin.cz; facebook.com/salesianizlin

Výběrové řízení

Salesiánský klub mládeže, z.s. Zlín vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM).
Salesiánský klub mládeže pomáhá mladým lidem na cestě k dospělosti (a ještě dál).
Své poslání realizuje prostřednictvím řady aktivit, které vychází z preventivního systému Dona Boska.
Do našeho klubu ve Zlíně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici vedoucího
klubu dětí a mládeže NZDM.
Co budete mít na starosti:
• vedení NZDM a s tím spojenou administrativní činnost
• přímou práci s dětmi a mládeží ve věku 11–26 let (otevírací doba klubu 4x týdně, 		
příprava a vedení programů a akcí)
• spolupráci s ostatními pracovníky (sociálním pracovníkem, koordinátorem dobrovolníků, projektovým manažerem atd.)
Rádi uvítáme člověka, který:
• má odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona
č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
• je trestně bezúhonný a zdravotně způsobilý
• má zkušenosti s prací s dětmi a mládeží (praxe v sociálních službách výhodou)
• má řídící a organizační schopnosti, je komunikativní, kreativní a zodpovědný
• je zdatný v práci s PC (Office, sociální sítě)
• je otevřený salesiánským hodnotám
• má týmového ducha
Co nabízíme:
• práci na HPP (1,0 úvazek)
• prostor pro seberealizaci a otevřenost novým nápadům
• individuální přístup
• příjemné prostředí a přátelský kolektiv
• možnost dalšího vzdělávání
• motivující finanční ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• nástup od 1. června 2021
Váš životopis spolu s motivačním dopisem nám zasílejte do 9. května 2021 na e-mail:
saleklub@skmzlin.cz. Adresátem bude Mgr. Radek Gottwald, předseda klubu SKM
Zlín. Těšíme se na vás!
SKM, z.s. Zlín si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo
prodloužit.		
P. Radek Gottwald
10
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Letní tábory SKM Zlín
Nabízíme volná místa na našich táborech. Vyraz s námi do Vizovických kopců
do Zlámance. Spát budeme ve stanech, zažiješ spoustu her a dobrodružství s kamarády.
Termíny táborů:
•4. až 11. července – Rodiny s dětmi I (vede Irena Malotová)
•11. až 18. července – Středoškolák (děvčata i chlapci 15–18 let, vede Marta Jonášková)
•18. až 28. července – Tábor pro holky (děvčata 10–14 let, vede Petra Pelánková)
•28. července až 1. srpna – Rodiny s dětmi II (vede Pavel Hoke)
•1. až 11. srpna – Rytíři Dona Boska (chlapci 10–14 let, vede Pavel Staňo)
•9. až 13. srpna – Příměstský výtvarný tábor pro děvčata (10–13 let, vede Zuzka
Tichá). Tábor proběhne v prostorách SKM Zlín, ve výtvarném ateliéru vždy od 8.00
do 15.30 hod. Jeden den plánujeme výlet. Je třeba se přihlásit na celý týden, aktivity
mohou navazovat.

Více informací včetně přihlášky naleznete na sdbzlin.cz/letni-tabory.
		
Pavla Oklešťková
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Online přenosy z kostela sv. Filipa a Jakuba

Před Velikonocemi proběhlo několik změn
v přenosech mší svatých z našeho kostela. Již před
nějakou dobou jsme přesunuli jednu z kamer ke
křížové cestě. Došlo k úpravám v barevnosti kamer
a stále ještě hledáme tu správnou cestu ke zlepšení obrazu i zvuku z kostela do vašich domovů.
Veškeré odbavení přenosů se odehrávalo
z kůru kostela. Tyto možnosti už byly nevyhovující.
Proto jsme udělali zásadní změnu a vytvořili jsme
streamovací místnost za varhanami. Využili jsme tak bývalý prostor pro varhaníky.
Nyní jsme schopni na velmi dobré úrovni dělat online přenosy pro TV NOE, která
nemusí vozit svůj materiál. V současnosti stačí, když k nám přijede jeden z techniků.
Streamování mší svatých nám běží každý den kromě úterý už přes jeden rok.
Ustálila se skupina 10 nadšenců, kteří musí přijít minimálně o půl hodiny dříve a vše
si nachystat. Děkujeme za všechny ohlasy, které se k nám dostaly, ať už kladné
nebo kritické. Za všechny špatné záběry, překlepy, nefunkční zvuk a špatné texty
se omlouváme. Někdy zlobí technika, jindy to kazíme my sami. Na zvyšování kvality
streamů budeme stále pracovat. Chtěli bychom, aby online přenosy nadále sloužily
věřícím a především aby byly k oslavě Boží.
V měsíci dubnu začnou v kostele elektroinstalační práce spojené se zasekáním
kabelů kamerového systému do stěn a s přípravou nových okruhů osvětlení. V kostele lze očekávat zvýšený ruch a prašnost. Děkujeme za pochopení. Pavel Šintál

Rok svaté Ludmily

V roce 2021 si připomínáme 1100 let od zavraždění svaté Ludmily. Naši biskupové
tedy vyhlásili rok 2021 Rokem svaté Ludmily. Stalo se tak na Velehradě v červenci 2020 na 119. plenárním zasedání České biskupské konference. Připomínáme, že
v našem kostele Filipa a Jakuba máme vitráž se sv. Ludmilou, kterou věnovali zlínští
farníci v roce 1918.
Naše farnost připravuje v září 2021 poutní zájezd, při kterém navštívíme místa
připomínající sv. Ludmilu včetně Tetína. Počítáme se dvěma noclehy, které chceme
včas zarezervovat. Během května upřesníme termín, program pouti a zahájíme zapisování zájemců.
Další možností, jak se zapojit do oslav, je Putování pro veřejnost s patrony Evropy, sv. Cyrilem a Metodějem, za patronkou Čech, které začne 5. května ve velehradské bazilice a skončí 18. září na Národní svatoludmilské pouti na Tetíně. Mezi námi
jsou farníci, kteří se účastní delších poutí (Svatý Hostýn – Velehrad, Železný poutník
ze Svatého Kopečka na svatý Hostýn apod.). Začíná se 1. etapou v délce asi 130 km
ve dnech 5.–9. května z Velehradu do Tišnova. Další informace a přihlášky na stránkách www.svataludmila.cz		
František Chvatík
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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

Letní prázdninové výlety pro děti od 6 do 11 let

Zveme děti na společné prázdninové výlety do blízkého okolí. Na našem putování nás budou provázet indiáni a jejich život. Děti je možné přihlásit na jednotlivé
dny nebo na všechny termíny. Cena jednoho výletu činí 250 Kč. Výlety se budou konat za každého počasí, v případě deštivého počasí máme vždy zajištěno zastřešené
zázemí.
13. a 15. 7. – Velíková a okolí (zázemí lesní školky Na Pasece)
3. a 5. 8. – Provodov a okolí (zázemí fara Provodov)
17. a 19. 8. – Fryšták a okolí (zázemí skautská chatová základna Eliška)

Nabídka distančních miniseminářů pro seniory

Během měsíce dubna a května nabízíme online vzdělávací semináře (3 x 2 hodiny) na téma Jak na chytrý telefon nebo tablet, notebook nebo počítač. Podmínkou je
mít dané zařízení a přístup k internetu. Jednotlivé skupinky budou rozděleny podle
typu přihlášeného zařízení a podle dosavadních zkušeností s ním. Před samotným
seminářem proběhne cvičné připojení. Kdo bude mít s připojením problémy, tomu
lektoři pomohou individuálně, aby byl schopen se připojit. Aktivita je nabízena zdarma. Zájemci o bližší informace se mohou kontaktovat na tel.: 739 522 801 (Senior
Point Zlín) nebo přes e-mail: zlin@seniorpointy.cz

Cestou kolem světa nebo až na Měsíc

Tato výzva si klade za cíl obejít díky započítaným ušlým (kilo)metrům zeměkouli (asi 40 000 km) nebo dojít až na Měsíc (384 400 km), a to prostřednictvím
seniorů – příznivců Senior Pointů po celé republice, kteří se do této výzvy zapojí.
Kromě chůze můžete také na svých cestách fotit a zapojit se do soutěže, která je
s výzvou spojena, a také do naší fotografické soutěže na téma Jarní radost. Přihlášky a bližší informace získáte na tel.: 739 522 801 (Senior Point Zlín) nebo přes e-mail:
zlin@seniorpointy.cz		
Veronika Holíková
HUMOR
Z paluby luxusní výletní lodi je vidět křičícího a zoufale mávajícího vousatého muže
na malém ostrůvku.
„Kdo je to?“ ptá se jeden cestující kapitána.
„Nemám tušení. Ale každý rok, když tudy proplouváme, takhle šílí.“
„Najel jsem na strom!“ vysvětluje řidič v autoservisu mechanikovi příčinu nabouraného auta.
Ten auto několikrát obejde a pak se ptá: „Kolikrát?“
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SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

La Manche na suchu

Od roku 2019, kdy jsme byli vyhlášeni nejlepším klubem v republice, nás projekt
Sen Sen pravidelně zve na různé akce. Je pravdou, že jich je v poslední době kvůli
omezení počtu lidí na setkáních poměrně málo. I proto jsme se bez váhání přihlásili
do soutěže s názvem La Manche na suchu. Oproti loňskému roku, kdy jsme celý únor
plavali v bazénu, se tentokrát mělo za stejnou dobu ujít co nejvíce kilometrů. Nutno
přiznat, že po mnoha měsících karantény a nucené izolace ve svých domovech naše
svaly i klouby ztuhly, či spíše zlenivěly. Přesto jsme začali hned prvním dnem února
vyrážet do přírody. Zpočátku pár jedinců, později se přidávali další a další a koncem
měsíce nás bylo 32 mužů a žen z mnoha míst Moravy. Ze zaslaných fotografií i telefonátů byla znát radost a doslova zapálení pro výšlapy. Členství v našem společenství nebylo podmínkou, naopak mnozí pozvali své přátele, rodinu nebo dokonce
i souseda. Jednou týdně se celkový počet zdolaných kilometrů hlásil Ivě Musilové,
která se ochotně ujala funkce ambasadora.
Přiznám se, sama jsem k celkovému výsledku moc nepřispěla, proto jsem s napětím očekávala celkové vyhodnocení. Výsledek je nad očekávání a zároveň je
velkým překvapením. Celkem jsme ušli 3 128 km, což znamená téměř 46 cest přes
La Manche tam i zpět, pokud počítáme čistou délku kanálu 34 km. Mezi favority patří
paní Jaroslava Chlupáčová se svými 323 km, za muže pan Josef Stromšík, který ušel
191 km. Pochvalu a velký obdiv patří dále paní Stromšíkové (219 km), Lidušce Budařové (188 km) a Pavle Pečeňové (171 km). Poslední z nich vzala párkrát s sebou i své
malé vnoučky (2 a 4 roky), kteří nemalým podílem přispěli ke krásnému výsledku.
Pro všechny, kteří chtějí svou imunitu posílit také chůzí, máme na květen připravený „výšlap“ do Jeruzaléma. Těch necelých 3 500 km do cíle přes Ankaru, hlavní
město Turecka, určitě lehce zvládneme. Čím nás bude více, tím rychleji do biblického místa dorazíme. Na závěr tohoto putování bude setkání s P. Stanislavem Pacnerem, Th.D, který studoval na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.
Podrobnější informace najdete v příštím čísle farního zpravodaje a na našich
webových stránkách.		
Alenka Panáková
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