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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Jak budou letos vypadat Velikonoce? Zase jako loni? A budou letos májové? A jak to bude s poutí a s prvním svatým přijímáním? Pokud jste si kladli podobné otázky, nebyli jste sami.
Na něco už odpověď známe, mnohé nám však zůstává neodhaleno. Žijeme v době, která nás nutí přehodnocovat mnoho
starých návyků, učit se novým věcem a přijímat skutečnosti,
které holt neovlivníme. Co však ovlivníme, je postoj našeho
srdce. Začíná nám mariánský měsíc květen, který se má odrážet nejen na Sadové, ale i v „sadech našich srdcí“, aby v nich mohlo znít radostné
Magnificat – Velebí má duše Pána. Než však zazněl tento chvalozpěv dívky z Nazareta, můžeme se dočíst, že se Maria nad andělovými slovy zarazila a uvažovala o nich
(Lk 1,29), dále se dokonce doptávala, jak se to stane (Lk 1,34), až nakonec pronesla
známá slova odevzdání (Lk 1,38). Přiznám se, že ne vždy se mi daří uvádět její příklad
do praxe, a tak se rád vydávám do její školy. „Lidová zbožnost vztahující se k blahoslavené Panně – rozmanitá ve svých projevech a hluboká v motivech – je významnou a všeobecnou skutečností církve. Vyvěrá z víry a lásky Božího lidu vůči Kristu, Vykupiteli lidského pokolení, i z vnímání spásného poslání, jež Bůh svěřil Marii
z Nazareta. Pro toto své poslání není svatá Panna jen Matkou Pána a Spasitele, ale
v řádu milosti také matkou všech lidí.“ (Direktář o lidové zbožnosti a liturgii, čl. 183)
Kéž nás tvořivá rozmanitost vytrhne ze stereotypu strachu a kéž kotvíme svou
naději dostatečně hluboko, aby přestála všechny bouře, které se rozpoutávají na
povrchu.		
P. Ondřej Talaš

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 16. května 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 10. května 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

2. 5. Pátá neděle velikonoční

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

3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

ČT

6. 5. Památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka

PÁ

7. 5. První pátek v měsíci

SO

8. 5. Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

NE

9. 5. Šestá neděle velikonoční

			 (Sk 10,25–26.34–35.44–48; 1 Jan 4,7–10; Jan 15,9–17)
ST

12. 5. Nezávazná památka sv. Nerea a Achillea, mučedníků

			 Nezávazná památka sv. Pankráce, mučedníka
ČT

13. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek

			 Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
PÁ

14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola

NE

16. 5. Sedmá neděle velikonoční

			 Den modliteb za sdělovací prostředky
			 (Sk 1,15–17.20–26; 1 Jan 4,11–16; Jan 17,11b–19)

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.
4

nemocniční kaplani v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně
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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

Změny po novém nařízení vlády

Od pondělí 26. dubna nastávají po novém nařízení vlády v naší farnosti tyto změny:
•rušíme registraci pro účast na bohoslužbách. Účast na mši svaté je v našem kostele možná ve všední dny i v neděli pro všechny, kteří chtějí na mši osobně přijít, za
podmínky, že budou dodrženy rozestupy, respirátory a dezinfekce rukou u vstupu
do kostela.
•rušíme podávání svatého přijímání v neděli v odpoledních hodinách
•rušíme zákaz zpěvu
•obnovujeme zpovídání v neděli (vždy půl hodiny před mší svatou)

Svátost smíření v neděli

Věřím, že se pomaličku vracíme k zažitému způsobu setkávání v našem kostele.
Vyzývám tímto farníky k odvaze přicházet na bohoslužby fyzicky, nezůstávat jen
u přenosů a také přistupovat ke svátosti smíření. Jde o zásadní úkon v našem duchovním životě – ochotu vracet se k Pánu. Prosím farníky, aby využívali ke zpovědi
především časy k tomu určené ve všední dny. Komu to okolnosti nedovolují, může
přijít i v neděli. Důležitou změnou nedělních zpovědí bude časové omezení. Protože
jsme vázání být účastni na celé nedělní bohoslužbě, budeme zpovídat (více zpovědníků) pouze do začátku bohoslužby a následně zase až po jejím ukončení. Svátost
smíření můžete přijmout také každý pátek a neděli od 17.00 hod. Prosím, využijte
jako milost to, co jsme v uplynulých měsících tak často postrádali.

Májové pobožnosti v naší farnosti

Zveme jednotlivce, společenství, skupiny i rodiny k aktivní účasti na májových pobožnostech v naší farnosti. Prožíváme mimořádný rok svatého Josefa i svaté rodiny. Pojďme měsíc květen prožít s Pannou Marií, matkou našeho Pána, a spojme se
v modlitbě za naše úmysly. Každý den po ranní mši svaté a před večerní mší svatou
jste zváni k modlitbám s rozjímáním. Zvláště farní společenství zvu k vedení modlitby růžence před mší svatou, ale zapojit se mohou i do vedení pobožností. Rozpis
i texty naleznou v sakristii.
Nabídka májových pobožností ve všední dny:
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.
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Nedělní májová putování

Zveme vás na společná májová pěší putování, která budou vždy zakončena pobožností k Panně Marii. Pokud vám zdravotní stav nedovoluje putovat s námi pěšky,
můžete se na májovou pobožnost nechat přivézt. Bližší informace budou v ohláškách a na webu farnosti.
9. května 16.00 hod. – májová v kapli Panny Marie na Pasekách ve Zlíně,
		 sraz ve 14.00 hod. u bývalé hospody (koliby) na Kocandě
16. května 16.00 hod. – májová pobožnost u kaple Panny Marie ustavičné pomoci,
		 Zlín-Příluky, sraz ve 14.00 hod. u Domova seniorů na Burešově
23. května 16.00 hod. – májová pobožnost v kostele Panny Marie Sněžné
		 na Provodově, sraz ve 13.30 hod. na autobusové zastávce Pindula
		 (Kudlov, myslivna); odjezd autobusu zpět do Zlína ze zastávky
		 Provodov-Maleniska v 17.11 hod. a poslední v 17.57 hod.
30. května 16.00 hod. – májová pobožnost u kaple Panny Marie u Svaté vody
		 v Malenovicích, sraz ve 13.30 hod. na zastávce MHD Maják, točna

Změna bankovního účtu farnosti

Prosíme všechny dárce, aby své finanční dary od května posílali na nový účet
farnosti: 123-3857130297/0100. Prosíme dárce, aby v bankovnictví do zpráv pro
příjemce uváděli své jméno a příjmení a jako účel: Dar na hlavní činnost.

Z on-line setkání pastorační rady farnosti

Hodnocení postní doby a Velikonoc
Kladně hodnocena široká nabídka postních aktivit, aplikace postní kapky, deník
SPAM, cestička pro děti, Biblická pátrání a také propojenost postních aktivit s farností Panny Marie Pomocnice křesťanů a Církevní školou). Velmi hezké ohlasy byly
také na přenosy velikonočních bohoslužeb a květinovou výzdobu. Řešila se malá
účast akolytů a ministrantů při některých bohoslužbách (např. sobotní večerní mše
svatá). Pověřené osoby osloví skupiny ministrantů a akolytů a bude aktualizován
rozpis pro obě skupiny.
Rok sv. Ludmily a aktivity ve farnosti
Při příležitosti výročí 1 100 let od smrti svaté Ludmily se v naší farnosti připojíme
k oslavám tohoto výročí několika akcemi. Na přelomu července a srpna to bude
putování ikony sv. Ludmily po rodinách ve farnosti. Na září pak připravujeme poutní
zájezd, při kterém navštívíme místa připomínající sv. Ludmilu. Kontaktní osobou je
František Chvatík.
Tvorba pastoračního plánu farnosti na příští školní rok
Pastorační rada se zabývala také vytvořením nového pastoračního plánu farnosti,
který by neměl být pouze kalendářem akcí ve farnosti, ale měl by vycházet z diecézního pastoračního plánu, který najdete v časopise Oldin (také na www.ado.cz).
V současnosti mapujeme jednotlivé skupiny ve farnosti, které mají být cílem pastorace. Vize je taková, aby za každou skupinu (děti, mládež, manželé, rodiny, senioři)
byla pastoračně zodpovědná skupinka lidí, kteří budou nejen kontaktními osobami,
ale i aktivními spolupracovníky v pastorační službě. Konkrétními pastoračními kroky a aktivitami se budeme zabývat na příštím zasedání v květnu.
Své podněty můžete zasílat jednotlivým členům nebo na email: fazlin-sfaj@ado.cz
6
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Z jednání ekonomické rady farnosti

1. Projednali jsme dotazy a připomínky ke kamerovému systému a online přenosům.
2.		Náklady na kamerový systém byly ve výši 220 315 Kč.
3.		Zařízení streamovací místnosti stálo 234 274 Kč.
4. Řešení zasekání kabeláže, podlahových zásuvek, zvukové smyčky, zvukových
a datových zařízení.
5. Nový návrh na rozmístění osvětlení kostela.
6. Rozvržení jednotlivých světelných scén, soumrakového spínače, osvětlení kříže.
7. Itinerář prací v kostele:
•červenec 2021–červen 2022 – oprava varhan
•září–říjen 2021 – výmalba kostela
•říjen–listopad 2021 – instalace systému osvětlení DALI
•druhá polovina 2022 – výroba lavic a zpovědnic

Poděkování za pomoc během pandemie
Děkuji všem, kdo se během karantény a platnosti vládních opatření jakýmkoli způsobem nasazovali a pomáhali zajišťovat chod farnosti. Díky za nejrůznější služby,
v neposlední řadě i za pořadatelskou službu v kostele. Myslím, že jsme se k nastalé
situaci postavili čelem a ukázali odhodlání udržet to, co je pro nás všechny tak důležité. Děkuji.		
P. Kamil Obr

Úprava podlahy kostela

Pokud vás napadla při návštěvě kostela otázka „Co tu dělají ty díry v podlaze?“,
máme vysvětlení.
Již nějaký čas přemýšlíme nad novými lavicemi, jejich vzhledem a rozložením.
Časem vás budeme s tímto projektem více seznamovat. V přední polovině nových lavic uvažujeme o vyhřívaných
podsedácích a právě pro ně
chystáme před plánovanou
výmalbou kostela osadit
podlahovou elektroinstalaci. Jedná se o 20 zásuvek,
které budou schovány pod
novými lavicemi. Ty však budou mít jiné rozmístění, než
lavice původní, proto jsou
zásuvky zatím viditelné.
Další novinkou je instalace tzv. zvukové smyčky do
podlahy kostela. Jedná se
o zařízení pro lepší příjem reprodukovaného zvuku při bohoslužbách pro lidi s naslouchátky. Ti, kteří budou sedět v levé přední čtvrtině kostela, budou skrze svá
naslouchátka lépe slyšet. naslouchátka musí mít tuto možnost nainstalovanou u vašeho ušního doktora (foniantristy). Pomozte zvukovou (indukční) smyčku využívat
také svým příbuzným. K instalaci smyčky dojde v nejbližších týdnech. Pavel Šintál
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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

Aktuální oznamy
Májové pobožnosti
Májové pobožnosti se budou konat v neděli a ve středu v 17.30 hod. u kapličky
na Zlínských Pasekách. Májové v našem kostele budou v úterý, ve čtvrtek a v pátek
od 18.00 hod. ve formě modlitby růžence a modlitby ke sv. Josefu.
Zveme na posvícení a na pouť
V sobotu 8. května si připomínáme výročí posvěcení našeho kostela. Zveme na
slavnostní mši svatou v 10.00 hod., po které bude malé přátelské setkání. Pannu
Marii Pomocnici křesťanů (svátek má 24. května) budeme slavit v neděli 23. května
během dopoledních mší svatých.
Společenství mladých
Mladí se setkávají na nedělní mši svaté v 9.00 hod., po ní čtou a modlí se nad biblickou knihou Skutky apoštolů. Gratulujeme k vytvoření nového společenství.
Příprava na první svaté přijímání
Příprava dětí na první svaté přijímání pokračuje v kostele při bohoslužbách slova ve
středu a ve čtvrtek v 15.15 a v 16.00 hod. Děti postupně probírají jednotlivá přikázání
Desatera, nyní před sebou mají přikázání VII. a VIII. Mše svaté pro rodiče a děti, které se připravují na první svaté přijímání, jsou v neděli v podvečer.
Bohoslužby pro děti
Bohoslužby slova pro menší děti jsou každou středu v 17.00 hod. Mše svaté pro
děti jsou každou středu v 17.45 hod. Jsou určeny jak dětem, které v minulých dvou
letech byly u prvního svatého přijímání, tak i těm, které se nyní na první svaté přijímání chystají.
Katechumenát – příprava na křest dospělých
V současnosti se dává dohromady nová skupina dospělých. Dospělí zájemci o křest
se mohou hlásit na tel.: 732 979 065.
Adorace
Adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní jsou opět v sobotu od 14.00
hod. nebo od 15.00 hod. Trvají až do večerní mše svaté.
Mše svaté
Ve všední dny jsou mše svaté dle běžných zvyklostí. Nedělní mše svaté jsou v 8.00,
9.00, 10.00, 11.30 hod. a pro dobu velikonoční i v 18.30 hod.
P. Dan Žůrek, SDB
8
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DOPIS K NEDĚLI MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
Milí přátelé,
Blíží se 6. neděle velikonoční (9. května), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za
pronásledované křesťany. Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských
práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská
svoboda znamená, že každý člověk může svobodně
vykonávat, hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát.
Zamysleme se: 200, 240, 260 a 340 milionů – tak z roku na rok roste počet pronásledovaných křesťanů ve světě. Každý osmý křesťan trpí nějakou formou útlaku
nebo diskriminace. Počet křesťanů zavražděných z náboženských důvodů se loni
zvýšil o 60 %, když pro víru přišlo o život 4 761 křesťanů – třináct každý den. Až 4 277
křesťanů bylo vězněno bez procesu a téměř vždy na základě smyšlených obvinění.
V klasifikaci států se situace jednoznačně zhoršila. Zeměmi extrémního pronásledování jsou Severní Korea, Afghánistán, Somálsko, Libye, Pákistán, Eritrea, Jemen,
Írán, Nigérie, Indie, Irák a Sýrie. Nejčastější příčinou diskriminace je radikální islám,
etnické konflikty v Africe, represe ze strany komunistického režimu v Číně, hinduistický extrémismus v Indii a organizovaný zločin ve Střední Americe. Jednou ze zemí
s extrémním pronásledováním je Nigérie, kde bylo za posledních 12 let zabito téměř
35 000 křesťanů a statisíce byly násilně vysídleny. Protikřesťanské útoky džihádistů zaznamenáváme v dalších zemích Afriky, jako např v Mosambiku. Zprávy o únosech, nucených sňatcích a islamizaci nezletilých nemuslimských dívek v Pákistánu
a dalších islámských zemích jsou na denním pořádku.
Pod tlak se dostávají křesťané i na Západě. Bývalý mezinárodní prezident Křesťanské mezinárodní solidarity (CSI) Herbert Meier pronesl již před 15 lety tato stále
platná slova: „Svoboda svědomí, vědeckého bádání a tolerance patří neodmyslitelně k dědictví západních zemí. Je formulována v přirozeném právu a je s ním nerozlučně spojena. Díky tomu stála Evropa po staletí v první linii. Dnes ale vidíme, že se
toto dědictví Evropy ztrácí a věřící křesťané jsou konfrontováni se dvěma hrozbami
– stále agresivnějším sekularismem a relativismem, a na druhé straně s rostoucím
vlivem islámských skupin.“
Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti. V době, která se
považuje za moderní, osvícenou a progresivní, máme povinnost být na straně lidí,
kteří jsou za svou víru šikanováni, biti, mučeni a vražděni. Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským – „Trpí-li jedna
část, trpí s ní části všechny“. (1 Kor 12,26) V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťany v modlitbách
alespoň o 6. neděli velikonoční!
Monika Kahancová, výkonná ředitelka CSI ČS
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Dovolme Bohu být s námi ve všech situacích našeho života

Je to už hodně let, kdy mi vyprávěla jedna paní o své mateřské zkušenosti.
Když se mi narodilo moje první dítě, roztomilá holčička, byla jsem velmi šťastná.
Martinka byla velmi hodné a čistotné dítě a musím přiznat, že jsem se často na ostatní
maminky dívala s opovržením, pokud byly jejich děti špinavé a ukřičené nebo neposlušné. Moje holčička si hezky hrála, nikdy se neušpinila, dělila se s ostatními dětmi
o své hračky a vždy se chovala klidně a byla poslušná. Nechápala jsem, proč se druhé
mámy ve výchově svých dětí více nesnaží. Kamarádky se mě snažily přesvědčit, že je to
také „náturou“ toho dítěte, ale s tím jsem naprosto nesouhlasila.
A pak se mi narodil syn. Už v porodnici jsem měla pocit, že snad vůbec nespí. Byl
velmi neklidný a náročný na péči. Ale když začal chodit a seznamoval se s ostatními
dětmi, uvědomila
jsem si, že pomstil
všechny ty mámy
i děti, nad které
jsem se se svojí holčičkou povyšovala.
Neustále špinavý,
ukřičený, nespokojený, neposlušný.
Byly s ním stále
problémy.
Když dospěl do školních let, dost se uklidnil, ale na třídních schůzkách jsem si vždy
vytrpěla své. Hlavně jedna starší paní učitelka mi vždy dlouze líčila synovy prohřešky
a nechtěla vidět žádnou jeho snahu o zlepšení. A pak se stalo, že syn onemocněl. Zůstal ležet doma a po vyučování jej spolužáci přišli navštívit. Slyšela jsem jejich srdečný
smích, a tak jsem se šla zeptat, cože tak humorného se ve škole stalo. Chlapci vyprávěli, že ráno přišla ta starší paní učitelka do třídy a hned ode dveří volala na mého, ve
třídě nepřítomného, syna: „Mirku, ten tvůj hnusný smích slyším až do kabinetu. Hned
mi dej žákovskou knížku, napíšu ti poznámku.“
Od té chvíle jsem už nebrala stížnosti na mého syna tak tragicky. A také jeho chování se s věkem proměňovalo.
Když si na toto vyprávění vzpomenu, přemýšlím, zda také nemám někoho tak
neoblíbeného, že bych mohla slyšet jeho „hnusný smích“ i tam, kde ten člověk vůbec není.
Přeji všem požehnaný čas a moudrost dovolit Bohu být s námi ve všech situacích našeho života.		
Noela Frolková, pastorační asistentka
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Postní almužna 2021
Charita Zlín děkuje všem, kteří se zapojili do postní almužny 2021.
Maminka Martina mi řekla, že když
u nich doma stojí postní papírová pokladnička, je to výzva pro všechny členy
domácnosti a každý se do ní snaží podle
svých možností nějak přispět. A je to na
každém z nich, kde se jim peníze podaří
ušetřit. „Když jsme pak pokladničku nesli do kostela, měli jsme všichni radost, že je pěkně plná a její obsah udělá radost někomu, kdo naléhavě potřebuje pomoc,“ sdělila mi s radostí. I když je jistě doba pro
mnohé z vás obtížná, dovedete pomoci druhým. Výnos postní almužny ve farnosti
sv.Filipa a Jakuba činil 16 378 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc.		
		
Noela Frolková, pastorační asistentka

Občanská poradna Charity Zlín je vám k dispozici
Pokud budete vy nebo někdo ve vašem okolí potřebovat oporu, obraťte se na
Občanskou poradnu Charity Zlín. A to vždy, když pocítíte svoji životní situaci jako
nepříznivou, nekomfortní, kterou nemůžete zvládnout vlastními silami, nebo kdyby vás dohnaly dluhy, či dokonce exekuce. Neváhejte oslovit ty, kteří vám mohou
podat „ruku v nesnázi“. Správný směr vám ukážou sociální pracovníci ze služby poradenství, kteří lidem pomáhají řešit jejich situaci nestranně a diskrétně. Občanská
poradna Charity Zlín je tady pro vás na tel.: 739 245 973 nebo 739 245 974.
		
Pavla Romaňáková
HUMOR
Otec jde se svou tříletou dcerou na procházku. Malou upoutá letící vrtulník.
Když po chvíli letí vrtulník zpět, otec prohodí: „Podívej, vrací se.“
Malá na to: „Asi zapomněli na roušku.“
Uklízečka při výslechu:
„Proč jste neutekla, když na vás ten zloděj mířil zbraní?“
„Protože za mnou byl on, vlevo a vpravo zdi
a vepředu jsem měla už vytřeno.“
Velitel povídá vojákům:
„Vojáci! Zítra se bude konat vojenská přehlídka. Jestli bude ráno pršet, bude se
konat odpoledne. Když ale bude pršet odpoledne, bude se konat ráno!“
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HLASY A OHLASY

Poděkování za on-line přenosy ve farnosti sv. Filipa a Jakuba

Chtěla bych poděkovat všem, kdo se starají o on-line přenosy mší svatých z kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Zvlášť za obřady Svatého týdne, na které se spousta
starších lidí nedostane ani za
„necovidového“ období. Pro
mou maminku, pro kterou je
účast na mších svatých ze zdravotních důvodů obtížná, jsou
tyto streamované bohoslužby
velkým přínosem a radostí. Je
za ně velmi vděčná. Říká, že
je to velké pozitivum v této
nepozitivní době. Starší nebo
zdravotně handicapovaní lidé
se necítí od své farní rodiny tak
izolovaní.
Děkuji též otci Kamilovi a otci Ondřejovi za videa pro Školu společenství, která připravují téměř každý týden a která můžeme sledovat prostřednictvím farního
webu. V této době izolací je to další způsob, jak může duchovní pastýř zůstat v kontaktu se svými „ovečkami“. Přinášejí nám povzbuzení ve víře a pomáhají „neusnout
na vavřínech“. Děkujeme.		
Pavla Genzerová
RODINA NEPOSKVRNĚNÉ

Svátek Panny Marie Fatimské

Ve čtvrtek 13. května, při příležitosti svátku Panny Marie Fatimské, bude v kostele sv. Filipa a Jakuba v 6.30 hod. sloužena mše svatá za živé a zemřelé členy Rodiny
Neposkvrněné.		
Vlasta Rudlová

Bazilika Panny Marie Růžencové ve Fátimě v Portugalsku
12
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KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC DUBEN 2021
KŘTY
Karolína Juliana Ježdíková

Jakub Macháň

Tobiáš Knotek

Samuel Jan Bobál

Michal Jan Vápeník

Tobiáš Štěpán Zitterbart

Kamila Julie Glogarová

Dominika Ryšavá

Lukáš Chvatík

Jindřich Isidor Juras

SŇATKY
Martin Polášek a Marie Juřenčáková

POHŘBY
Josef Ingr (1937)

Jitka Matysová (1968)

Marie Langerová (1935)

Josef Coufal (1946)

Jan Svoboda (1977)

Helena Cekotová (1938)

Marie Zkoumalová (1937)

Antonín Kočař (1949)

Alois Chmela (1939)

Zdeněk Valerián (1973)

Miloslava Jelínková (1927)

Josef Tomanovič (1955)
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SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ
Divadelní 3242/6, Zlín; tel.: 604 252 629
e-mail: ovdoveli@email.cz, www.vdovyavdovci.cz

Pěšky do Jeruzaléma

Společenství vdov a vdovců srdečně zve každého, kdo chce po dlouhé době
karantény posílit svou imunitu pěší turistikou a osvěžit tělo, mysl i duši. Člověk je
úzce spojen s přírodou a v ní se může vrátit sám k sobě,
k přátelům i k Bohu. Otevřít se kráse kolem nás, poslouchat šumění lesa, zpěv ptáků, obdivovat krásu rozvíjejících se květů, žasnout nad vznešeností hor.
Proto naše společenství nabízí po celý mesíc květen
komukoliv (není omezení věku ani stavu) účast na společné aktivitě Pěšky do Jeruzaléma. Při svých vycházkách
a výletech po okolí (kdekoliv po okolí domova, kam nás
povedou naše touhy po poznání) si pečlivě zapisujte počet ušlých kilometrů a hlaste pravidelně (nejlépe 1x za týden) naší vedoucí. Jsou také připraveny menší úkoly
v podobě otázek (zeměpis, historie, kultura, Bible). Každá má určitý počet bodů,
které se připočítají k celkovému počtu kilometrů. Všichni účastníci obdrží suvenýr.
Otázky budou zaslány po přihlášení nebo budou na našem webu.
Na závěr plánujeme setkání s P. Stanislavem Pacnerem, PhD., který v Jeruzalémě studoval na Hebrejské univerzitě Starý zákon. Zároveň představíme nejlepší
účastníky v jednotlivých kategoriích.
Další informace o akci vám poskytne Lucie Trpělková (tel.: 732 430 351, e-mail:
lucie.preklad@email.cz. Pro přihlášení stačí jméno a rok narození.
Moc se na vás těšíme! Vzdálenost Zlín–Jeruzalém je asi 3 500 km.
		
Alenka Panáková

Vydržíme? S vaší pomocí určitě

V posledních dnech sledujeme s velkou radostí a nadějí ustupující trend pandemie, kdy nám postupné a opatrné rozvolňování vládních opatření pomáhá navracet
se k normálnímu životu. S velkou lítostí naopak pozorujeme stav finančního konta
našeho sdružení, které bývá za normálních okolností doplňováno z výtěžku pořádaných aktivit a společných akcí. Přestože se snažíme v těchto časech hospodařit
velmi obezřetně a omezovat výdaje na provoz a agendu našeho sdružení na nejnutnější minimum, neobejdeme se bez vaší jednorázové finanční pomoci. Dovolujeme
si touto cestou oslovit vaši velkorysost, pomocí níž bychom mohli přežít do „lepších časů“, o nichž jsme přesvědčeni, že jsou v dohledu.
Komu tedy záleží na našem jedinečném (a oceňovaném) sdružení, přispějte
prosím dle vašich možností i drobným příspěvkem na č. účtu: 2400762484/2010.
Věříme, že se vám odvděčíme připravovanou nabídkou naší činnosti a společně se
zase sejdeme na mnoha dalších pěkných společných akcích.
Alenka Panáková
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