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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Posledními několika „povelikonočními svátky“ jsme ukončili velikonoční dobu a začalo liturgické mezidobí – čas, ve kterém by se mělo ukázat (a zúročit), co jsme za celé to postní
a velikonoční období od Pána Boha získali. (A co tím pádem
můžeme nabídnout druhým.)
Slavnost Nejsvětější Trojice mě vede k zamyšlení, jak prožívám své vztahy s blízkými. Slavnost Těla a Krve Páně – jak
vnímám (a přijímám) sám sebe. A Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mně může
ukázat, jaký je můj vztah s nejdůležitější osobou mého života. S tím, který ke mně
přichází, aby mě spasil a jednou převedl přes bránu smrti do šťastné věčnosti.
Většinu důležitých svátků nám církev umožňuje slavit v neděli. Jen Vánoce, velikonoční Třídení a právě tyto „povelikonoční svátky“ jsou umístěny i do všedních
dnů. I způsob, jakým je slavím (jak je prožívám, jaký mají pro mne význam, jak mne
oslovují a přitahují), mi pomůže uvidět, jaké to „letošní ovoce“ v mém nitru uzrálo.
Také si můžeme vzpomenout na minulé generace, které těmto svátkům očividně rozuměly a přikládaly jim velký význam. Jejich slavení bylo spojeno s velmi
silnými prožitky a třeba právě dětem předávaly názorným způsobem víru. Vlastně
je přivedly úplně blízko k nebeským tajemstvím – k tajemstvím víry. Když tomu děti
nemohly rozumět, odnesly si alespoň poznatek, že v dospělosti se k tomu mají vrátit a čerpat z toho také. Třeba i pomocí litanií k Ježíšovu milujícímu Srdci, které se
v červnu modlíme.		
P. Dan Žůrek, SDB

Kopie kamene v římské barokní kapli na Via Appia, v němž podle legendy Ježíš zanechal otisk svých
nohou poté, co potkal apoštola Petra na útěku z Říma během neronského pronásledování křesťanů.
„Quo vadis, Domine?“ (Kam kráčíš, Pane?)
„Romam vado iterum crucifigi.“ (Jdu do Říma, abych se nechal znovu ukřižovat.)

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 27. června 2021.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 21. června 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

13. 6. Jedenáctá neděle v mezidobí

			 (Ez 17,22–24; 2 Kor 5,6–10; Mk 4,26–34)
ÚT

15. 6. Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka

SO

19. 6. Nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

			 Nezávazná památka sv. Romualda, opata
			 Sobotní památka Panny Marie
NE

20. 6. Dvanáctá neděle v mezidobí

			 (Job 38,1.8–11; 2 Kor 5,14–17; Mk 4,35–41)
PO

21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

ÚT

22. 6. Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, biskupa

			 Nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa,
			 a Tomáše Mora, mučedníků
ČT

24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

SO

26. 6. Sobotní památka Panny Marie

NE

27. 6. Třináctá neděle v mezidobí

			 (Mdr 1,13–15;2,23–24; 2 Kor 8,7.9.13–15; Mk 5,21–43)

BUDE VÁS ZAJÍMAT

TATA PRIDE 3

V neděli 20. června od 14.30 hod.
opět proběhne na náměstíčku před
kostelem Panny Marie Pomocnice
křesťanů oslava Dne otců s názvem
TATA PRIDE 3.
Přijměte pozvání a přijďte strávit
příjemné kratochvilné nedělní odpoledne s rodinou, kamarády, přijmout poděkování či poděkovat, ale hlavně užít
si a oslavit Svátek otců. Jako poděkování je pro každého „tatu“ připraven malý
dáreček.
Součástí programu bude hudba (dechovka, folk, pop/rock), žehnání motocyklů
a ostatních „rizikových“ strojů, k občerstvení bude guláš, pivo i nealko a jiné dobroty. Dále pak výstava fotografií před kostelem, přehlídka veteránů a letos i skákací
atrakce pro děti.
V průběhu akce bude otevřen kostel pro možnost modlitby a zapálení svíčky za
tatu, syna či dědu. Tak VEZMI TATU A PŘIJĎ!
Antonín Kafka
4
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INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022, 733 742 700, e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz
web: www.farnostzlin.cz

Zapisování intencí

Od června zapisujeme intence na třetí čtvrtletí tohoto roku. Zapsat intenci si můžete osobně ve farní kanceláři v úředních dnech nebo online na webu farnosti.

Zakončení školního roku s nedělními kartičkami

Děti, které po celý školní rok dostávaly kartičky k nedělním evangeliím, se mohou těšit na odměnu za jejich pečlivé sbírání. Odměny budeme rozdávat v neděli
20. června po každé mši svaté.

Setkání starších ministrantů

V pátek 18. června po večerní mši svaté se uskuteční setkání ministrantů od 15 let
a ministrujících akolytů. Na toto setkání zveme zejména ty, kteří si ještě nejsou úplně jistí v ministrantské službě a rádi by se něco přiučili.

Přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022

Rodiče budoucích prvňáčků a rodiče dětí, které u nás ve farnosti náboženství ještě
nenavštěvovaly, prosíme, aby vyplnili online přihlášku na farním webu. Také si ji mohou vyzvednout v sakristii v kostele či na faře. Vyplněné přihlášky potřebujeme do
30. června. Děti, které chodí do náboženství, nemusí přihlášku vyplňovat. Automaticky počítáme s jejich docházkou do vyučování. V případě, že se rodiče rozhodnou
ukončit docházku dětí do náboženství, je třeba, aby své dítě odhlásili osobně faráři.

Přihlášky k biřmování

V novém školním roce začne v naší farnosti také příprava na biřmování. Zájemci
starší 16 let se mohou již přihlašovat. Přihlášky jsou k dispozici na webu, v sakristii a ve farní kanceláři. Úvodní setkání zájemců o biřmování se uskuteční v pátek
18. června v 19.30 hod. na faře.

Katechumeni – příprava na křest dospělých

V současnosti vzniká nová skupina dospělých. Zájemci o křest se mohou hlásit na
faře nebo u kteréhokoli kněze.

Modlitby Taizé s kapelou Adorare v našem kostele

V sobotu 19. června vás zveme na modlitby Taizé, které jsou součástí předprogramu
akce Milované město. Modlitby povedou členové chválové kapely Adorare z Valašských Klobouk.

Milované město 2021

V neděli 20. června se uskuteční na náměstí Míru ve Zlíně již druhý ročník akce Milované město – odpoledne pro rodiny. Začátek akce bude v 15.00 hod. Bohatý program
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bude obsahovat sportovní, kulturní a hudební program pro rodiny. Na místě budou
také stánky s literaturou, kavárna a občerstvení. Programem bude provázet Eva
Čerešňáková – 1. vicemiss České republiky z roku 2007. Více na webu credonf.cz.

Z jednání pastorační rady

Ve dnech 28.–29. května se v Kudlově uskutečnilo setkání pastorační rady. Setkání začalo modlitbou členů v kapli sv. Václava, program dále pokračoval ve farním
domě.
Zamýšleli jsme se nad pastoračním doprovázením jednotlivých skupin farníků ve
farnosti v různých věkových obdobích (8 oblastí a 22 skupin). O. Kamil klade důraz
na několik cílů pastoračního doprovázení, kterými jsou starost o farníky ve všech
etapách jejich života (od prvního nádechu k poslednímu vydechnutí), propojenost
a návaznost mezi jednotlivými životními obdobími, spolupráce a vzájemné obohacení mezi jednotlivými skupinami a společné plánování akcí a pastoračních aktivit
s dostatečným předstihem. K tomu, aby tyto cíle mohly být postupně naplňovány,
je nutné, aby se ve farnosti vytvořily skupiny zástupců za jednotlivé skupiny farníků.
Ti se budou společně setkávat a spolupracovat při plánování i realizaci pastoračních aktivit ve farnosti. Každá skupina bude mít svého zástupce v pastorační radě.
První setkání těchto zástupců společně s pastorační radou se uskuteční ve čtvrtek
17. června v 18.00 hod. v polyfunkčním domě Regina.
V dalším průběhu jednání pastorační rada farnosti neschválila vstup farnosti do
Spolku sv. Ludmily. Podpořit spolek lze i bez toho, aby se farnost stala členem.
V létě se k roku sv. Ludmily v naší farnosti uskuteční několik aktivit. Ikona sv. Ludmily bude v naší farnosti k uctění od 1. do 22. srpna. Ikona bude vystavována pravděpodobně při bohoslužbách. Od 27. do 29. srpna se uskuteční třídenní pouť po
stopách sv. Ludmily.		
P. Kamil Obr

Obnovení nedělní kavárny v klubu Pod kánoí

Od 13. června bude obnovena možnost setkávání farníků po nedělních mších svatých v klubu Pod kánoí. V obvyklých časech můžete za dodržení aktuálních hygienických opatření přijít posedět a popovídat si s přáteli u kávy a jiných dobrot. Zároveň
bychom rádi poprosili osvědčené (i nové) barmany a barmanky, aby se znovu začali
psát do služby v klubu.		
Martin Pikna
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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

Přijďte na adorace

Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí bývají v sobotu odpoledne. Začátek
je od 14.00 hod (nebo od 15.00 hod., pokud je v kostele křest) a končí svátostným
požehnáním v 18.00 hod.

Pouť k sv. Antonínovi Paduánskému

V neděli 13. června v 15.00 hod. bude pobožnost u sochy sv. Antonína u kapličky nad Příluky. Socha sv. Antonína Paduánského
zde byla postavena před několika lety.

První svaté přijímání

První svátost smíření dětí bude v sobotu 26. června v 16.00 hod. Děti z CZŠ i skupina dětí z ostatních základních škol naší farnosti se na vrcholnou událost letošního
školního roku připravují pod vedením paní katechetky Hany Poislové. První svaté
přijímání je plánováno na 24. října.

Aktivity dětí

Ministrantské schůzky a vyučování náboženství probíhají v obvyklých časech a na
obvyklých místech. Pamatujme na děti v modlitbě.
Přihlášky do „vyučovacích kroužků“ na příští školní rok budou k dispozici od příští
neděle 20. června. Budou obsahovat informace o vyučovacích dnech i vyučujících
a přesné časy jednotlivých náboženství nebo schůzek.

Modlitby matek

Modlitební triduum Modliteb matek by mělo být poslední červnový víkend v obvyklých časech: pátek před večerní mší svatou, sobota po ranní mši svaté a v neděli
odpoledne. Srdečně zveme všechny, kdo se chtějí modlit (společně s maminkami)
za svoje děti a za lidi, kteří je obklopují.

Změna časů bohoslužeb

Od července chceme změnit čas všech ranních mší svatých na 7.30 hod., jak ve všední dny (ve středu a ve čtvrtek), tak i v sobotu a v neděli.
Začátek druhé nedělní mše by byl již v 8.30 hod.
Důvodem „nedělní“ změny je nutnost vytvořit delší čas na přeparkování aut, vyvětrání kostela a výměnu lidí v kostele, střídání ministrantů a svaté přijímání členů
sborů a schol.
Ve všední dny chceme zase vyjít vstříc salesiánské komunitě a přednovicům, kteří
chtějí chodit na mše svaté do kostela. A také maminkám, které jdou s dětmi na 8.30
hod. do klubu.
Všechny změny by začaly platit od čtvrtka 1. července.
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Bohoslužby v červnu
Neděle: 8.00, 9.00, 10.00, 11.30 a 20.30 hod.
Všední dny: středa, čtvrtek a sobota v 8.00 hod., úterý, čtvrtek a pátek v 18.30 hod.
Ve středu pro (starší) děti v 17.45 hod.
Bohoslužby o prázdninách
Neděle: 7.30, 8.30, 10.00, 11.30 a 20.30 hod.
Všední dny: středa, čtvrtek a sobota v 7.30 hod., úterý a pátek v 18.30 hod.
Přes prázdniny zrušíme večerní mše svaté ve středu a ve čtvrtek.

Farní kancelář o prázdninách

Farní kancelář bude v době letních prázdnin otevřena pouze v úterý a v pátek
od 16.00 do 18.00 hod.

Rozloučení

„Rozlúčka“ s odcházejícími salesiány P. Radkem Gottwaldem, SDB a Janem Rozsypálkem bude v neděli 22. srpna.		
P. Dan Žůrek, SDB

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

Církevní mateřská škola ve Zlíně oslaví 10 let

Církevní mateřská škola ve Zlíně oslaví kulaté jubileum. Jsme vděční za krásných
a naplněných 10 let. Také za každého, kdo nás jakýmkoliv způsobem podporuje, kdo
se za školku modlí. Často to jsou lidé, které ani osobně neznáme a nevíme o nich.
V pondělí 21. června chceme v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů při mši
svaté ve 14.00 hod. poděkovat našemu nebeskému Otci, že nás provází a chrání.
Také chceme poděkovat za všechny dobré lidi, kteří se podíleli nebo stále podílí na
životě školky. Po mši svaté bude následovat program na zahradě u kostela.
Program oslavy:
14.00 děkovná mše svatá v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů
15.00 pasování předškoláků
16.00 balónkový klaun, posezení a občerstvení na zahradě u kostela,
		 hry a aktivity pro děti.
Srdečně všechny zveme!		
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Magda Honzíková
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VZPOMÍNÁME

Zemřel Jaroslav Šula

Naše farní společenství se v pátek 28. května 2021 ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba
rozloučilo s Jaroslavem Šulou, dlouholetým
obětavým akolytou, který zemřel po dlouhé,
těžké nemoci 20. května 2021 ve věku 65 let.
O tom, že zesnulý byl oblíbeným mezi našimi farníky, svědčila účast při smutečním rozloučení, na němž se sešlo přes sto věřících. Mši
svatou za zesnulého sloužil emeritní zlínský farář Mons. Ivan Fišar spolu s nynějším farářem
P. Kamilem Obrem a P. Danem Žůrkem, SDB,
duchovním správcem farnosti na Jižních Svazích. Promluva otce Ivana byla krátká, ale
velmi výstižná. Dala by se shrnout do dvou
vět: Jaroslav Šula měl dva domovy, kterým
zasvětil svůj život. Prvním byla jeho rodina
a druhým náš farní kostel. Jeho život byl pro
lidi okolo něj příkladem horlivosti. Hospodin ocenil jeho věrnost, když mu daroval
hodnou manželku Marii, která se o něho v posledních letech jeho těžké nemoci
obětavě starala, za což jí patří ohromný dík. Prožili spolu 38 let života, vychovali pět
dětí, které je obdarovaly šesti vnoučaty.
Zesnulý byl uložen k poslednímu odpočinku na Lesním hřbitově.
Jaroslav Šula pocházel z Uherského Brodu. Vyučil se cukrářem. Již od mládí byl
zapojen do života uherskobrodské farnosti, kde vykonával službu kostelníka. Zde
se také seznámil se svou budoucí ženou. Záhy po svatbě v listopadu 1982 odešli
„za prací“ do Zlína, tehdejšího Gottwaldova, kde našli pracovní uplatnění. Jarda
se také hned včlenil do aktivní služby ve farnosti, kde jeho zájem podpořil tehdejší
kaplan P. Jan Jiříček. Stal se lektorem a později i akolytou. Kromě služby u oltáře
také přinášel eucharistii nemocným ve farnosti. Kromě toho v letech 1992 až 1997
vedl spolu s Liborem Galatíkem 6. skautské středisko ve Zlíně. Mezi dětmi byl velmi
oblíbený. Dnes již otcové rodin s láskou vzpomínají na výpravy, které pro ně vedoucí připravovali.
Důležité je také připomenout, že v době nesvobody se účastnil studia teologie
v tajných seminářích, které vedl významný teolog ThDr. Josef Zvěřina.
V roce 1995 musel Jarda ze zdravotních důvodů opustit svoje oblíbené cukrářské povolání a hledat si nové zaměstnání. Stal se průvodčím vlaku. Postupující nemoc však začala omezovat jeho pracovní aktivity a on po 14 letech odchází do invalidního důchodu. Pokud mu síly stačily, podle možností nadále sloužil ve farnosti.
		
Josef Pala
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HLASY A OHLASY

Svědectví o uzdravení manžela

Každý den se nám dějí zázraky, ale my je bereme jako samozřejmost, náhodu,
život, který si řídíme sami. Až do chvíle, kdy se to vymkne naší kontrole. Jako zdravotní sestra se denně potkávám s nemocnými a znám reakce lidí na nemoc. Nemoc
může být dar, pokud člověk pochopí, proč onemocněl. Hodně lidí žije tak, jako by
jeli ve vlaku, který se neustále zrychluje, a oni se bojí vystoupit – až do chvíle, kdy se
vlak zastaví z důvodu nemoci. Člověk se ocitne na neznámém nádraží „Nemocnice“
a čeká…Kolem jsou cizí lidé a nemocný přemýšlí o nové cestě, o důvodu, proč onemocněl. Ti, kteří pochopí důvod nemoci, mohou nastoupit namísto do rychlíku do
lokálky, která projíždí krásnou krajinou, aby se mohli dívat na svět a užívat si cestu
životem. Naše životy jsou v rukou Božích a všechno, co k nám přichází, je načasováno ve správný okamžik. Pokud se člověk ohlédne do své minulosti, vidí souvislosti
a jen žasne nad dokonalostí Božích záměrů. „Bůh má plán pro každého, věř Mu!“
Jsme rodina, ve které víra pomalu roste. Rodiče nás dali pokřtít a také my jsme
své dvě dcery pokřtili. Bůh nám otevíral dveře skrze babičky, které měly vliv na růst
naší víry. Nenásilně, ale zato velmi hluboce nás učily poznávat Boha. Svátost manželství je brána, kterou dva lidé projdou při svatebním obřadu. Kněz řekne, jste jedno tělo, jedna duše, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. To je neopakovatelný moment,
který manžele propojí tak silně, že si mohou i navzájem pomáhat, třeba když jeden
onemocní…
Jak už jsem uvedla, všechno v našem životě je načasováno. V prosinci roku 2020
jsem se v kostele dozvěděla o ctihodném P. Ignáci Stuchlém – prvním českém salesiánovi, který žil v letech 1869–1953, působil ve Fryštáku a zázračně uzdravoval
lidi. Tehdy mě napadla myšlenka, že jako sestřička v nemocnici se mohu modlit nad
nemocnými. Přála jsem si ve skrytu duše, abych to mohla doložit, že modlitby jsou
živé a fungují. Bůh mě vyslyšel a mé tiché přání se pomalu začalo plnit. Ale jinak, než
jsem si přála…
Blížila se doba postní. Dříve jsme si neuvědomovali, jak moc je pro věřící důležitá. Bůh nám ukázal cestu…Manžel se v týdnu, kdy si lidé chodí pro popelec,
nakazil a v neděli před postní dobou už měl příznaky covidu-19. Celý týden bojoval
v horečkách a lékaři radili ležet, užívat léky, izolovat se… První postní neděli se jeho
zdravotní stav náhle zhoršil a já jsem musela zavolat záchrannou službu. Paní doktorka nám řekla, že se o něho postarají, ale nemůže říct, že ho zachrání. Jeho stav
byl velmi vážný. Pamatuji si jeho pohled k nebi, když jej nakládali do sanitky. Vedle
mě stála naše jedenáctiletá dcera a neutěšitelně plakala. Zhroutil se nám svět a my
v těch troskách ležely a plakaly. Dcera mně po dlouhém tichu, plném slz, řekla: „Maminko, jsem ještě malá na to, abych ztratila tatínka.“ Já jsem si uvědomovala, že
teď jsme samy a já jí musím být silnou oporou, aby se křehká dětská duše nezranila.
Věřím, že mně v tom pomohla Panna Marie a andělé… Manžela hospitalizovali na
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ARU, kde byl připojen na plicní ventilaci a poté uveden do umělého spánku. Tehdy
k nám proudila slova podpory od všech blízkých a kamarádů. Jedna ze slov zněla:
„Tvůj manžel leží na obláčku mezi nebem a zemí. Je teď na vás a hlavně na tobě,
abys mu pomohla. Modli se za něho a dodávej mu sílu. Ještě o něm není rozhodnuto.“ Pokud se člověk ocitne na dně, v tu chvíli si uvědomí, že všechny starosti, obavy
a strachy má položit na dlaně a poprosit Boha o pomoc. Já jsem vyslovila: „Chceš-li,
uzdrav ho.“ Modlitby jsem zesílila, ale pochopila jsem, že když nás bude víc, bude
to v nebi víc „slyšet“. Byť jsem byla psychicky vyčerpaná, s každou modlitbou se mi
navracela síla. Tělo člověka potřebuje jídlo, aby neumřelo, ale duše potřebuje víru.
Zvedla se neuvěřitelná vlna podpory lidí, kteří se za manžela modlili a nechali na
různých místech odsloužit mše svaté za uzdravení jeho, a také všech nemocných
a trpících. Malá holčička, která slavila narozeniny, si přála, aby se strýc uzdravil…
Požádala jsem otce Dana Žůrka o návštěvu v nemocnici, aby se nad manželem modlil a udělil mu svátost pomazání nemocných. Já jsem se v tu chvíli modlila
u hrobu ctihodného P. Ignáce Stuchlého ve Fryštáku a naši „spolumodlitebníci“ na
různých místech v kapličkách, v kostelích anebo doma nad otevřenou Biblí. Byl to
hlavní zlom, kdy jsem začala pociťovat, že Bůh nás vyslyšel. Při modlitbě jsem viděla
manželovo tělo ležet na lůžku a u jeho nohou seděl modlící se ctihodný P. Ignác
Stuchlý. Já jsem stála u manžela, držela jsem ho za ruku a z druhé strany lůžka jsem
vnímala Pána Ježíše Krista. Stál mírně nad lůžkem, nic neříkal. Jen jsem cítila neuvěřitelný klid, lásku, zářící světlo a teplo, které vycházelo z celého Jeho těla. Na manžela padal déšť, jemné kapky hustého deště, kterému rádi nastavíme tvář, když je
příjemný. Pohlédla jsem pod lůžko, kde odtékala černá mazlavá tekutina – nemoc.
Nepopsatelný moment setkání a pro mě nezapomenutelná chvíle. Věděla jsem, že
Pán Ježíš Kristus manžela uzdraví. Ležel na ARU v péči výborných lékařů, sestřiček,
kaplanů, sanitářů, kteří se o něho úžasně starali, povzbuzovali, např. potleskem,
když se zesláblý po třech týdnech postavil na nohy. Každý úsměv, slova podpory
nemocného člověka povzbudí a pohladí po duši. Nejen léky, strava, ale i psychická
podpora je k uzdravení člověka velmi důležitá. Zeptala jsem se manžela, co on v nitru prožíval. Odpověděl: „Modlil jsem se, abych se vrátil domů k rodině, k dcerám,
byl dobrým tatínkem a budoucím dědečkem. Co víc si přát!“
Kdo věří na zázraky, tomu se dějí. Je toho mnoho, co bych ještě napsala, ale
poslední z načasovaných momentů je propuštění manžela z nemocnice na Zelený
čtvrtek. Moc jsme si přáli být na Velikonoce celá rodina spolu a Bůh nám to dopřál.
Vděčnost je to, co nás od Velikonoc nejvíce obklopuje. Nemoc nebereme jako trest,
ale jako dar. Naše víra v Boha se prohloubila, zesílila a díky působení Ducha Svatého
vám mohu náš příběh sdělit.
Na závěr bych chtěla poděkovat Bohu, Pánu Ježíši Kristu, Panně Marii, andělům,
všem svatým, ctihodnému P. Ignáci Stuchlému, kněžím, kaplanům, zdravotníkům
a všem lidem, kteří se modlili a podporovali manžela v uzdravení.
		
Veronika Janoušková
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Májové putování ke Svaté vodě

V neděli 30. května, o Slavnosti Nesvětější Trojice, jsme
se krátce po půl druhé odpoledne setkali na zastávce Maják-točna, odkud jsme se vydali na krátkou pouť ke Svaté vodě
u Malenovic. Cestou jsme se modlili Slavný růženec a také
jsme se zastavili ke krátkému občerstvení a seznámení.
Naše putování pokračovalo dosti blátivým terénem,
přesto jsme po 16. hodině dorazili do cíle. U Svaté vody jsme
zazpívali bavorské litanie a mariánskou píseň. Po požehnání otce Kamila, který nás
doprovázel, jsme si nabrali vodu a vydali se zpět. Jedni šli pěšky do Malenovic na
zastávku, další vyrazili zpět domů auty.
Tato pouť nás duchovně obohatila a přinesla hojnou milost Božího požehnání
do našich životů.		
Mario Václavek
KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC KVĚTEN 2021
KŘTY
Šimon Josef Křupka
Šimon Suszka
Lukáš Maňák
Karolína Klišová
Sofie Anna Krátká
Dominik Hrubý
Jonáš Jasenský
David Horáček
Timoty Michael Hlavačka

Tereza Anna Jurčeková
Matěj Vavřiník
Štěpánka Michaela Hrdinová
Soňa Martina Pokorná
František Pavelec
Antonín Václav Jelének
Anna Rita Bernátková
Vojtěch Volf

SŇATKY
David Majzlík a Karolína Kočicová
POHŘBY
Jan Dostálek (1941)
Terezie Garguláková (1932)
Václav Kelnar (1959)
Aloisie Vavrušová (1923)
Ladislav Švanda (1933)
Ludmila Opravilová (1924)
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Marie Brhlová (1929)
Ludmila Wintrová (1943)
Josefa Stavjaníková (1933)
Jaroslav Šula (1956)
Alena Prachařová (1936)
Mariana Orlíková (2021)
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6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO
Pasecký žleb 5177, Zlín, tel.: 736 522 830
e-mail: skaut.6.zlin@volny.cz, internet: www.zlin6.cz

Připravujeme letní tábory 2021

Milí rodiče světlušek, vlčat, skautek a skautů, na četná naléhání vydalo v minulém týdnu Ministerstvo zdravotnictví stanovisko, ve kterém shrnuje podmínky pro
konání letních táborů (koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-2021). Podmínky jsou v podstatě stejné, jak tomu bylo loni. Závěrem rozsáhlé stati je jen kusá poznámka, že „vzhledem k současné epidemiologické
situaci bude účast na letním dětském táboře podmíněna doložením negativního
výsledku preventivního testu na onemocnění covid-19“. Musíme tedy vyčkat, až
stanoví podmínky vydání takovéhoto testu. Sledujte naše webové stránky (zlin6.cz/
tabory), kde se snažíme přinášet aktuální informace.
Přes všechny nesnáze, kterých jsme jistě každý z nás měli za poslední rok až nad
hlavu, ze srdce přeji všem, aby bylo letošní léto pro každého dobou odpočinku pro
tělo i pro duši.		
Leoš Hrdlička

Vyšel nový Zpravodaj – číslo 51

Předtáborový Zpravodaj jsme vydali o měsíc později, než
bývá zvykem, a to z důvodu, že ministerstvo zdravotnictví nepochopitelně otálelo s rozhodnutím, zda a za jakých podmínek
se letošní letní tábory mohou uskutečnit. Naleznete v něm aktuální informace k táborům, pokud by vše mělo proběhnout podle
obdobných podmínek, jak tomu bylo v loňském roce. Zpravodaj
si můžete stáhnout z našich webových stránek. Leoš Hrdlička

Zemřel bratr Jaroslav Šula

Se zármutkem jsme přijali zprávu
o úmrtí našeho bratra Jaroslava Šuly –
Černého šípa. V letech 1992–1997 vedl
spolu s Liborem Galatíkem naše skautské středisko. S obrovským nadšením
vedl také oddíl Lovců – kluků předškoláků, dnes bychom řekli benjamínků.
Lovci se scházeli ke schůzkám každé
nedělní odpoledne. Jednou ročně jezdili také na chalupu (Velké Karlovice,
Kopřivná, Poteč). S bratrem Černým šípem jsme se rozloučili v pátek 28. května
v kostele sv. Filipa a Jakuba, kde byl také dlouholetým akolytou.
Černý šípe, díky za všechny skautské chvíle, které jsme s tebou mohli prožít.
Tvé nadšení a životní optimismus nám budou chybět.
Pavel Kučera
ŽIVOT FARNOSTÍ   12 • 2021
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Pečující rovněž potřebují péči
V úterý 15. června od 16.00 do 17.30 hod. se v našem centru na Zálešné I/3222
uskuteční další z cyklu setkávání Pečující rovněž potřebují péči. Pečujete o své blízké
a jste již unaveni? Staráte se o člověka s postižením a nemáte s kým sdílet svá trápení, ale i radosti a chvilky štěstí? Pečujete o nemohoucí rodiče a chcete se podělit
o pocity, které prožíváte? Řešíte předluženost opečovávané osoby či svoji vlastní?
Ztrácíte se v legislativě, obtěžuje vás běhání na úřady? Právě vám je určeno naše pozvání. Pokud nemáte možnost přenechat péči ani na chvíli rodině, blízkým a přátelům, nabízíme vám podporu, pomoc a povzbuzení individuálně, dle vašich časových
možností v našich ambulancích, u vás doma nebo tam, kde se cítíte dobře.
Mgr. Jana Strouhalová
e-mail: jana.strouhalova@zlin.charita.cz, tel.: 739 245 973, odborné poradenství

		
Pavla Romaňáková

BUDE VÁS ZAJÍMAT
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