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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
V roce 2022 si budeme připomínat 400. výročí úmrtí (narození pro nebe) svatého Františka Saleského. Nadaný mladý
šlechtic šel v 15 letech studovat filozofii a právo do Paříže. Pak
pokračoval na univerzitě v Padově, kde dosáhl už ve 24 letech
titulu doktora práv. Kněžské svěcení přijal 18. 12. 1593.
Jeho cesta vedla do kalvínského kraje Chablais, ležícího
jižně od Ženevského jezera. František začal kázat, ale byl všemi velmi nepřátelsky odmítán. Dal se proto do psaní krátkých
letáků, které promlouvaly co nejsmířlivěji a přitažlivým stylem. Letáky pak připevňoval na domy. Někteří kalvíni byli už rozhodnuti ho zabít, jenže při střetnutí s ním
je odzbrojovala jeho láska. František pozvolna začal získávat srdce odpůrců, v roce
1603 již do Říma oznamoval návrat 25 tisíc jinověrců.
V roce 1599 byl jmenován pomocným biskupem a po
třech letech převzal ženevské biskupství, jehož sídlo
však bylo pro náboženskou nesnášenlivost přeneseno
do Annecy. Žil prostě a skromně i jako biskup. Své příjmy
považoval za majetek chudých. Všude kázal, uděloval svátosti, navštěvoval nemocné, podporoval chudé. Postní kázání konával na různých místech své diecéze. Při jednom
z nich se v Dijonu setkal s Janou Františkou de Chantal.
Společně založili v roce 1610 v Annecy nový řád Navštívení
Panny Marie.
Zdůrazňoval vnitřní snahu o dokonalou lásku k Bohu a k bližním. Lásku měl na
prvním místě. Na dotaz, jak se tomu lze naučit, řekl: „Je to jednoduché. Jako se učí
dítě pomalu chodit, tak se učíme milovat, když se prostě milovat pokoušíme.“
Napsal na 6 000 dopisů a také několik knih. Nejznámější z jeho díla je kniha
Filotea – návod ke zbožnému životu.
Osobnost sv. Františka Saleského dokreslují jeho výroky:
„Chci zbožnost mírnou, vlídnou, příjemnou a přátelskou; prostě svobodnou
a veselou, která je milá Bohu i lidem.“
„Lepší je mlčet než dokazovat pravdu bez lásky.“
„Pravda ať je vlídná.“
„Kdyby mně nepřítel vyloupl jedno oko, druhým se na něj přátelsky podívám.“
Zemřel vyčerpáním již v 55 letech v Lyonu. Pohřben byl 24. ledna v Annecy.
Když byl na pokraji sil, takto se modlil:
„Rozpomeň se, nejlaskavější Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou
přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno panen a Matko. K tobě
přicházím, před tebou stojím, já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej se od
mých slov, ale slyš je a vyslyš.“		
P. Dan Žůrek, SDB
ŽIVOT FARNOSTÍ   1 • 2022

32

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE
9. 1.
			
ČT
13. 1.
SO
15. 1.
NE
16. 1.
			
PO
17. 1.
ÚT
18. 1.
			
ČT
20. 1.
			
PÁ
21. 1.
SO
22. 1.
			
NE
23. 1.
			

Svátek Křtu Páně
(Iz 40,1–5.9–11; Tit 2,11–14;3,4–7; Lk 3,15–16.21–22)
Nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
Sobotní památka Panny Marie
Druhá neděle v mezidobí
(Iz 62,1–5; 1 Kor 12,4–11; Jan 2,1–12)
Památka sv. Antonína, opata
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
Nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka
Památka sv. Anežky, panny a mučednice
Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Sobotní památka Panny Marie
Třetí neděle v mezidobí
(Neh 8,2–4a.5–6.8–10; 1 Kor 12,12–30; Lk 1,1–4; 4,14–21)

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

Pozvánka na společné modlitby
„Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá…“ (Mt 7, 7–8)
Naše společenství srdečně zve na společné modlitby za potřeby naší země i světa a za církev, které se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna v 17.00 hod. v kapli budovy
Regina v Divadelní ulici.
Přijďte spolu s námi prosit za naši novou vládu, za ukončení pandemie a všech
malých i velkých konfliktů ve světě. Po celou dobu bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní, od 17.45 do 18.00 hod. bude tichá adorace.
Alenka Panáková

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 23. ledna 2022.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je v pondělí 17. ledna 2022 v 17.00 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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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, kteří přispěli svou službou k oslavě vánočních svátků v naší farnosti.
Děkujeme také za vaše dary ve sbírkách během Vánoc, materiální pomoc a dary pro
potřebné.

Vystavení potvrzení o daru za rok 2021

Děkujeme všem, kteří jste v loňském roce finančně přispěli na potřeby a činnost farnosti. Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru (nad 1 000 Kč), kontaktujte farní
kancelář v úředních dnech nebo na e-mailu. Úřední hodiny ve farní kanceláři nadále
zůstávají pondělí a středa 8.00–10.00 hod. a 14.00–16.00 hod.

Ekumenická bohoslužba a týden modliteb za jednotu křesťanů

V neděli 23. ledna v 16.00 hod. budeme slavit v našem kostele ekumenickou bohoslužbu v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenické bohoslužby se budou účastnit téměř všichni představitelé křesťanských církví, které působí v našem
městě. Srdečně zvu ke společnému prožití nejen této ekumenické bohoslužby, ale
také k modlitbám za jednotu křesťanů v týdnu od 18. do 25. ledna.
Pokud máte zájem navštívit ekumenické bohoslužby v rámci Aliančního týdne,
přijďte do evangelického kostela 10., 12. nebo 14. ledna. Začátek je vždy v 18.00 hod.

Hospodaření farnosti 2021
Příjmy
Dary celkem
Kostelní sbírky
Dotace

1 074 000 Kč
1 745 000 Kč
159 153 Kč
2 978 153 Kč
793 779 Kč

Opravy a investice
Streamovací místnost
Elektroinstalace
Výmalba kostela
Záloha na lavice
Osvětlení 1. část
Investice celkem

235 000 Kč
800 000 Kč
460 000 Kč
400 000 Kč
100 000 Kč
1 955 000 Kč

Příjmy celkem
Účelové sbírky
Výdaje
Mzdové náklady
Pronájem Regina
Energie
Ostatní výdaje
Opravy a investice
Výdaje celkem

716 000 Kč
194 000 Kč
168 000 Kč
879 000 Kč
1 995 000 Kč
3 952 000 Kč

Plán na rok 2022–2023
Osvětlení kostela
Kostelní lavice
Varhany
Zpovědnice
Plán celkem

600 000 Kč
1 900 000 Kč
1 000 000 Kč
600 000 Kč
4 100 000 Kč
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Pastorační aktivity
Farní májové minipoutě, Noc kostelů, první svaté přijímání, Misijní neděle, příprava
na svátosti, výuka náboženství, Škola společenství, Biblická tria, koncept pastorace skupin farnosti, synodální skupinky, společenství 4YOUNG, Katecheze dobrého
pastýře
Duchovní služba
Křty dětí
72 (66 loni)
Křty katechumenů
3 (0)
Pohřby
118 (105)
Svatby
5 (12)
Děti 1 sv. přijímání
26 (19)
Výjezdy do KNTB
435 (285)
Doma zaopatřených
52
Lidí zapojených do služby
143

Pomoc potřebným
Pokladna Judy Tadeáše
Přijatých darů
Vydaných darů

140 111 Kč
138 111 Kč

Potravinová banka pomáhá
Dospělí
Děti
Četnost pomoci

44
38
17

Komu jsme pomáhali
Postižení tornádem na Hodonínsku a Lounsku, komunita Cenacolo (SK), osamělé
ženy a muži v nouzi, lidé bez domova (Červený kříž), Občanské sdružení Dobrý pastier (SK), Komunita Nehemia Teams, Užgorod (UA)
P. Kamil Obr

KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC PROSINEC 2021
KŘTY
Filip Škrabana
Anna Kořenková
Jan Pelikán
Antonie Terezie Lišková
POHŘBY
Josef Konečný (1962)
Josef Pikna (1938)
Jan Jurečka (1950)
Jindřich Hřeblo (1935)
Karel Vondráček (1935)
Anežka Zemčíková (1935)
Marie Zezulková (1925)
Marcela Četin (1960)
Jiřina Danielová (1926)
Marie Havlíčková (1934)
Jitka Bařinová (1947)
6

Tomáš Hasoň
Eliška Marie Šidlová Benjamin
Václav Ingr
Yomuh Daniel König
Marie Červinková (1932)
Anežka Skřivánková (1925)
Bartoloměj Gabčo (1945)
Miroslav Řezáč (1926)
Libuše Navrátilová (1935)
Marie Sovová (1936)
Jaroslava Zatloukalová (1959)
Božena Rajnochová (1937)
Eliška Bílková (1943)
Josef Polášek (1931)
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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 rokem 2021
Křtů bylo 71, z toho jeden dospělý. Sňatků bylo 6. Pohřbů bylo 27.
Dlouho odkládaná svátost biřmování byla 19. září 2021, biřmováno bylo 23 bratří
a sester.
První svaté přijímání loni přijalo 32 dětí a 2 dospělí.
Svátost nemocných jsme v průběhu roku udělili přes 200 starším a nemocným, při
společné svátosti nemocných přijalo tuto svátost 80 bratří a sester.
Opět jsme opisovali Písmo svaté.
Máme dvě skupinky katechumenů.
Ministrantské schůzky vede otec Petr Vaculík s přednovicem Jirkou a několika staršími ministranty; chodí na ně více než 20 ministrantů.
Společenství Modlitby matek se schází pravidelně každý týden.
Od začátku měsíce října se společně modlíme po ranních mších svatých ve všední
den modlitbu růžence.
Rozběhlo se více než deset Synodálních kroužků.
Dlouhodobě se setkává několik malých společenství.
Navštěvujeme nemocné každý první pátek na Jižních Svazích i na Mladcové a na
Mokré. Nosíme svaté přijímání a sloužíme mše svaté v domově seniorů Naděje.
V létě jsme vybudovali v předsíni kostela vrátnici, kostel teď může být otevřen i přes
den. Současně všem obětavým vrátným děkujeme.
Dobře působí katecheté, kteří vyučují děti, které nejsou na Církevní základní škole,
v sakristii kostela nebo v budově B. Podobně se připravují děti mimo CZŠ na první
svaté přijímání.
Začali se scházet noví akolyté. Pravidelně se setkávají lektoři.

Oznamujeme
Salesiánský ples letos nebude.
Chceme rozběhnout dva kurzy pro lektory.
Už v lednu by měl začít půlroční kurz pro „vysloužilé“ ministranty.
V lednu je několik salesiánských výročí: 17. ledna si připomínáme úmrtí služebníka
Božího Ignáce Stuchlého, který je pochován ve Fryštáku.
V pondělí 24. ledna je svátek sv. Františka Saleského. A protože František zemřel
v roce 1622, připomínáme si letos 400. výročí.
Poslední lednový víkend si budeme připomínat sv. Jana Boska. P. Dan Žůrek, SDB
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SYNODA 2021–2023

Synoda pokračuje

Pozdravuji v novém roce všechny, zejména ty, kdo se již zapojili do
synodální skupinky. A znovu zvu
další farníky, kteří se ještě nezapojili, aby obohatili svůj duchovní život,
přihlásili se k výzvě papeže Františka, a tak přispěli k proměně sebe,
farnosti, církve a celého světa.
Své kontakty a názory prosím předejte na faře nebo na můj e-mail:
frantisekchvatik@centrum.cz
Dnes chci vysvětlit logo synodálního procesu. Mohutný strom,
oplývající moudrostí a září, se tyčí do nebes. Jako znamení života a naděje je vyjádřením Kristova kříže. Skrze něj je nadnášena eucharistie, zářící jako slunce. Příčná
ramena, otevřená jako ruce nebo křídla, jsou odkazem na Ducha Svatého.
Boží lid zde vyobrazený nestojí na místě: je lidem v pohybu, přesně tak, jak vyjadřuje původ slova synoda, tj. „společné putování“. Boží lid je sjednocen stromem
života, který do nich vdechuje život a od nějž vychází toto společné putování. Patnáct postav shrnuje celé lidstvo v odlišnostech životních situací jednotlivých generací a původu. Tento aspekt je zdůrazněn rozmanitostí barev postav, které jsou
samy o sobě odrazem radosti. Mezi osobami v této skupině není žádná hierarchie,
všechny se nachází na stejné úrovni: mladí, senioři, muži, ženy, mladiství, děti, laici, řeholníci, rodiče, manželé, jednotlivci. Biskup a řeholní sestra nestojí tváří v tvář
ostatním, ale kráčí společně s nimi. Jako by samo sebou na prvních místech tohoto
zástupu kráčí děti a mladiství. Tak, jak o tom hovoří Ježíš v Evangeliu: „Velebím tě,
Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, ale zjevil jsi je maličkým.“ (Mt 11,25)
Jakou podobu má toto naše společné putování do Božího království? Na tuto
otázku nám odpovídá motto pod grafikou: je to podoba synodální církve. Tedy církve, která je prožívána jako společenství skrze spoluúčast v uskutečňování vlastního
poslání: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ (Mk 16,15).
Prosím, nepolevujme v každodenní modlitbě za průběh synody. A když kněz
opomene tuto modlitbu před požehnáním, tak se ji pomodleme nahlas společně po
mši svaté. Setkávání farních synodálních skupinek skončí koncem února 2022, do té
doby se modleme a hovořme mezi sebou a také s kněžími o synodě. Co je ve farnosti dobrého a co by se dalo zlepšit. Nebojme se, církev je s námi a očekává naše větší
zapojení do života farnosti.		
František Chvatík
8
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Charita Zlín, to je ruka podaná v nesnázích i v roce 2022

Děkujeme za projevenou přízeň v uplynulém roce a do toho nového přejeme
hodně zdraví, radost a spokojenost v osobním i pracovním životě.
Senioři, osoby se zdravotním či tělesným postižením, rodiny s dětmi, osoby
v krizi – to jsou základní cílové skupiny, jimž od roku 1991 poskytují profesionální
služby pracovníci přímé péče a všeobecné zdravotní sestry. Pokud jste se dostali
do svízelné životní situace, neváhejte nás oslovit. Správný směr vám pomohou najít
sociální pracovníci ze služby poradenství (tel.: 739 245 973, 739 245 974).
•Stal se váš blízký nemohoucím a závislým na pomoci druhých? Nemáte sílu
mu dát potřebnou péči? Nebo vám samotným činí stále větší problém postarat se
o sebe jako dříve? Odbornou péči uživatelům v jejich přirozeném prostředí, u nich
doma, poskytnou pracovnice Charitní pečovatelské služby Zlín.
•Od rodičů a prarodičů vás dělí hodiny cesty a vy nevíte, jak se jim
právě daří? Nebo jste jim
nablízku, ale jste již unaveni? Den ve společnosti
vrstevníků jim nabízí Domovinka – centrum denních služeb pro seniory
Snímek Jsf Abb
Charity Zlín.
•Cestu vám zkřížily zdravotní nesnáze či zdravotní stav osoby vám blízké vyžaduje odbornou péči i po propuštění z nemocnice? 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 provede v domácím prostředí pacienta úkony indikované lékařem.
•Nemáte se, spolu se svými dětmi, o koho opřít? Stali jste se terčem domácího násilí? Cítíte se jako matka očekávaného dítěte ohrožena? Přechodné ubytování
a oporu, jak obstát v běžném životě, získáte v Charitním domově pro matky s dětmi
v tísni Zlín.
•Pociťujete svoji životní situaci jako nepříznivou, kterou nemůžete zvládnout
vlastními silami? Dohnaly vás dluhy či exekuce? Neostýchejte se oslovit Občanskou
poradnu Charity Zlín, která pomáhá lidem řešit jejich situaci nestranně a diskrétně.
Sociální služby finančně podporuje Zlínský kraj, statutární město Zlín a dárci.
Děkujeme.		
Pavla Romaňáková
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VZPOMÍNKA

Zemřel Josef Polášek

Když jsem před rokem psal nekrolog Mgr. Jaroslava Kaňovského, uvědomil jsem si, jak rychle řídnou
řady zlínských farníků, kteří se v době Pražského jara
1968 začali veřejně angažovat a zároveň vytvářet
nové pokoncilní společenství v naší farnosti. A do
této pomyslné řady se na konci loňského roku zařadil Josef Polášek, dlouholetý kostelník a akolyta ve
farnosti sv. Filipa a Jakuba, který zemřel 23. prosince
2021 ve věku 90 let.
Na tomto místě je jistě dobré vzpomenout na
další aktivní zlínské tzv. osmašedesátníky: František
Kašný, (1927–2010), rodák z Hroznové Lhoty; Ing. Josef Jakubíček (1924–2011), rodák z Veselí nad Moravou; doc. PhDr. Vojtěch Cekota
(1930–2017), zlínský rodák; Mgr. Jaroslav Kaňovský, (1933–2020), rodák z Tučap
u Uherského Hradiště.
Josef Polášek pocházel z Nevšové, kde se narodil 10. srpna 1931. Začal studovat na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži s úmyslem stát se knězem. Jeho záměr však překazila padesátá léta, která zcela změnila jeho život. Před nástupem na
základní vojenskou službu mohl ještě krátce pracovat jako učitel ve Vysokém Poli
a Poteči. Nová komunistická garnitura však neměla zájem, aby děti vychovával věřící člověk. A mladý Josef své náboženské přesvědčení před lidmi nikterak neskrýval.
Začala se o něho dokonce zajímat i Státní bezpečnost. Situace došla tak daleko,
že dva dny po své svatbě byl vyhozen z práce – pro tzv. ztrátu důvěry. Teprve po
měsíci marného hledání nového zaměstnání našel „protekčně“ místo dělníka v koželužnách v Otrokovicích. Následně vykonával různé profese, od těch dělnických až
po technicko-hospodářské; mezitím si stačil udělat další maturitu – na vodohospodářské průmyslovce.
Hospodin ocenil jeho věrnost tím, že mu daroval hodnou manželku, se kterou
prožil 46 let společného života. Měl početnou rodinu, čtyři děti mu darovaly 14 vnuků a deset pravnoučat.
Jeho touha po službě Bohu u oltáře u něho trvala po celý život. Plně ji však mohl
naplnit až po odchodu do důchodu. Od roku 1994 sloužil čtvrt století v naší farnosti
jako kostelník. V březnu 1996 mu olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělil
pověření podávat svaté přijímání ve farním kostele a zároveň je přinášet i nemocným. Spolu s dalším zlínským kostelníkem Janem Huskem absolvoval v roce 2004
kurz pro pastorační pracovníky v olomoucké arcidiecézi.
Pan Polášek měl rád hudbu a zpěv. Přes třicet let zpíval ve smíšeném sboru
Dvořák a stejně tak dlouho pravidelně zpíval při vánočních bohoslužbách v kostele
sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí.
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Po smrti své manželky se do kostelnické služby „ponořil“ ještě více a nalezl v ní
smysl svého života. Kostel se mu stal druhým domovem. Na otázku, proč si neužívá
zaslouženého důchodu a ještě chodí „pracovat do kostela“, s úsměvem odpovídal:
„Služba Bohu je určitě lepší než sedět někde na vrátnici nebo krmit kačeny na Dřevnici. V kostele jsem aspoň užitečný...“
Naše farní společenství se se zesnulým Josefem Poláškem rozloučilo 30. prosince 2021 ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. O tom, že zesnulý byl nejen
oblíbeným, ale i váženým mezi našimi farníky, svědčila hojná účast věřících při posledním rozloučení. Plný kostel jako v neděli, u oltáře jedenáct kněží. Pohřební obřady vedli jeho dva synovci – kněží: salesián P. Václav Čunek a jezuita P. Josef Čunek,
který měl také promluvu. Na závěr obřadu zesnulému ještě naposledy poděkoval za
jeho věrnou a obětavou službu pro farnost farář P. Kamil Obr. K poslednímu odpočinku byl zesnulý uložen do hrobu na Lesním hřbitově ve Zlíně.
Josef Pala
SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD

Společenství františkánských terciářů slaví 30 let

Sekulární františkánský řád (dříve nazývaný terciáři třetího řádu sv. Františka)
má ve Zlíně dlouholetou tradici. Znovu plně obnovil své společenství v roce 1992.
Nyní má zlínské společenství 13 členů, z toho jsou všichni s trvalou profesí (s řeholním slibem žít podle evangelia), a svého duchovního asistenta z prvního řádu
sv. Františka (P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM z Uherského Hradiště). V souladu se stanovami Národního bratrského společenství SFŘ
v ČR, jehož je součástí, si volí na
tříleté období svou radu MBS v čele
s ministrem. Národní webové stránky jsou: www.sfr.cz
Naše společenství je otevřené
všem bratřím a sestrám, kteří mají
zájem žít a hlouběji poznávat františkánskou spiritualitu. Scházíme se
obvykle každou první středu v měsíci
v 16 hod. v klášterní budově Regina ve Zlíně na Divadelní ulici. Setkání začíná veřejnou částí v klášterní kapli (mše svatá, breviář, františkánská formace). Následuje
interní program, jehož se účastní pouze členové MBS a kandidáti na členství.
Při prosincovém společenství sestra Klára, která dojíždí z Újezdu u Valašských
Klobouk, oslavila 25 let profese. Na snímku jí blahopřejí dvě zlínské farnice Marie
Husková a Pavlína Koutná.		
Zbyněk Domanský
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HLASY A OHLASY

Štědrý den v Azylovém zařízení ČČK Zlín

V pátek 24. prosince se v Azylovém zařízení uskutečnil Štědrovečerní oběd.
Pro všechny služby našeho zařízení bylo ve spolupráci s římskokatolickou farností
sv. Filipa a Jakuba Zlín připraveno Štědrovečerní pohoštění v podobě bramborového salátu a vepřového
řízku.
Za řízky patří poděkování Jídelně Plhák. Za financování bramborového salátu, poskytnutí cukroví a vánočních dárkových balíčků patří velký dík římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba.
Štědrovečerní oběd v Azylovém zařízení začal ve 12.00 hod. Popřát krásné vánoční svátky a nový rok a rozdat přichystané vánoční balíčky a cukroví přišli kněží
z Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba Zlín, P. Kamil Obr a P. Miroslav Obšivan, CM. Společně s nimi popřála také ředitelka OS ČČK Zlín Michaela Stýblová.
Když uživatelé Nízkoprahového denního centra a Azylového domu společně poobědvali, ve vánočně vyzdobené společenské místnosti si nadšeně rozbalili vánoční
balíčky, ve kterých nalezli hygienické potřeby, teplé ponožky, respirátor, holítka,
pěnu na holení aj. S vděčností za dary poděkovali a popřáli hostům a všem přítomným krásné Vánoce a šťastný nový rok. Ve stejném duchu proběhly i pozdější štědrovečerní večeře pro další uživatele nízkoprahových služeb.
ČČK Zlín

Formace na cestě životem

Před nedávnem jsem si přečetla v časopise Nezbeda rozhovor s hercem Zdeňkem Lamborem a v Životě farností vzpomínku pana Pavla Černoška. Vzpomínají zde
na formaci, které se jim dostalo v období dětství a mládí ve farnostech, ve kterých
vyrostli. Oba články mě velmi zaujaly a vedly k zamyšlení nad důležitostí formace
dětí a dospívajících v našich farnostech.
Je tomu asi 40 let, kdy jsem sama byla formována kněžími i laiky ve farnosti
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Byl to především P. Zdeněk Mička, který mě, malou
školačku, pozval do zlínské farní skupinky děvčat (asi v roce 1978). Vedla nás Jana
Čunková a Lidka Němečková (roz. Šalenová). Prožívaly s námi během školního roku
každé nedělní odpoledne. Na schůzkách s námi hrávaly různé hry, četly nám příběhy světců, modlily se s námi, učily nás vyrábět různé výrobky, hrát na kytaru nebo
zpívat. V létě s námi odjížděly na týdenní prázdninové pobyty. Některá přátelství
z této doby trvají dodnes. Z kněží se o nás starali nezapomenutelný P. Karel Tinka
(přezdívaný „Péte“) a P. Jenda Jiříček.
Když už jsem sama vedla farní družinku dívek, starala se o nás, mladé vedoucí,
Mirka Křupková. Moc ráda vzpomínám na roky strávené s ní a s věřícími mladými lidmi na nejrůznějších akcích – při nácviku zpěvu ve schóle, při tajných mších svatých
sloužených v bytech farníků, na pobyty v prázdninových „chaloupkách“, na táborech nebo na horách, kde jsme měli blízko k sobě i k Bohu. Doprovázeli nás kněží
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P. Vojtěch Daněk a později P. Jindřich Šrajer. Protože to bylo období totalitního
režimu, který nepřál svobodné formaci mladých věřících lidí, bylo toto doprovázení
pro mě nesmírně důležité. Jsem vděčná všem, kdo mě na cestě životem provázeli. Někteří z nich už nejsou mezi
námi. Děkuji za všechny Bohu.
Musím připomenout i 6.
skautské středisko ve Zlíně, které v dnešní době přispívá velkou
měrou k formaci dětí a mládeže ve zlínských farnostech. I mé
vlastní děti procházejí touto organizací, ať už jako členové nebo
vedoucí. Děkuji Leoši Hrdličkovi
za neskutečně dlouhou dobu, po
kterou se věnuje vedení tohoto
střediska. Děkuji i dalším skautským vedoucím, minulým i současným, kterým jsem
nestihla poděkovat – i za mé děti. Moc si vážím vaší dobrovolnické práce, kterou
skvěle odvádíte! Není lehká, ale je moc důležitá. Sama pracuji s dětmi v rámci své
profese a vím, že se mi mnohdy nechce do práce, zažívám únavu, frustraci, nedostatek fantazie i rezignaci na určité problémové situace. Tehdy si často vzpomenu
na „své“ kněze, kteří nám často opakovali: „Nesmíte lpět na ovoci své práce!“ Pak
si řeknu, i když často nevidím žádné výsledky, že má moje práce s dětmi smysl –
zvlášť, když ji svěřím do rukou Hospodina. Tak i vám všem vedoucím přeji a vyprošuji, ať v každé své činnosti počítáte s pomocí Boha.
Děkuji i kněžím z obou farností, současným i dřívějším, za formaci našich dětí
a dospívajících. Bůh vám žehnej a pomáhej.
Pavla Genzerová
BUDE VÁS ZAJÍMAT

Blíží se Exodus90

V posledních letech se chlapi i ženy rozhodují, zda v lednu půjdou do náročnější
varianty „postní doby“ s názvem Exodus90. Po přečtení všech zásad a pravidel člověk trochu oněmí. První reakce jsou vesměs pesimistické, proto je lepší zabývat se
na začátku těmito otázkami:
Jaký mám důvod držet 90 dnů „nějaký“ půst? Čeho tím chci dosáhnout?
Změnil jsem nějak během poslední doby své vnitřní já? Jak?
Mám chuť pracovat na svém vztahu k Bohu, k sobě a k bližním?
Exodus může trvat 90 dnů a začíná 17. ledna, nebo 40 dnů a jeho začátek je na
Popeleční středu 2. března. Ukončení Exodu je na Bílou sobotu 16. dubna.
Jeho náplní je „půst“ od TV, PC, alkoholu. Dodržuje se jídlo 3x denně, studená
sprcha, tělesná aktivita, a zvláště pak zvýšená chuť po modlitbě. To vše samozřejmě nejde zvládnout bez společenství a bez podpory přátel či rodiny.
Více se dozvíš na exodus90.cz nebo mi napiš na e-mail: poniziljan@tiscali.cz
		
Jan Ponížil
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