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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Jak vznikly májové pobožnosti
Měsíc květen bývá tradičně věnován nebeské Královně.
Kdo stál za zrodem májových pobožností?
Za skutečné inspirátory májových pobožností jsou díky svému dílu považováni tři jezuitší otcové: Annibale Dionisi, který pod pseudonymem Mariano Partenio roku 1725 publikoval
v Parmě spis pod titulem „Mariánský měsíc neboli měsíc květen
zasvěcený Panně Marii skrze ctnostné úkony, které se předkládají jejím pravým ctitelům“. Novinkou tohoto textu je, že vnáší mariánskou úctu do každodenního prostoru,
tedy nikoli nutně do kostela, aby se tak, jak píše Dionisi, „ona místa posvětila a naše
skutky napravily před nejčistšíma očima Nejsvětější Panny“. Tento jezuita z veronského šlechtického rodu, který podle svědectví spolubratrů prožil život v trpělivosti,
chudobě a laskavosti, také zavedl základní schéma mariánské pobožnosti. Jeho pokračovatelem byl otec Francesco Latomia, který v polovině téhož století (roku 1758)
zveřejnil v Palermu spis „Májový měsíc“, ve kterém předkládá meditace na mariánská
témata. Obdobné dílo pak o tři desetiletí později v Římě (1785) publikoval poslední
z trojice jezuitů, o. Alfonso Muzzarelli. Jeho mariánský měsíc se završuje zasvěcením
Panně Marii. V první polovině devatenáctého století se už májové pobožnosti konaly
po celé Evropě a také v Americe a začínaly se šířit do misijních oblastí. Papežové Pius
VII., Řehoř XVI. a Pius IX. rozhodli, že je při nich možné získávat plnomocné odpustky.
Také ve dvacátém století pak kněží a střediska náboženského života – farnosti, svatyně či poutní místa – spatřují v májových pobožnostech vhodnou příležitost ke kázání
a řeholní formaci. Rovněž nedávné papežské magisterium v různých dokumentech
uznalo důležitost mariánské zbožnosti pro celou katolickou církev, uzavírá mariolog
profesor Antonio Grasso.
Za všechny papežské dokumenty jmenujme alespoň Mense Maio, encykliku Pavla
VI., z 26. dubna 1965. O měsíci květnu se v ní mluví jako o „čase, kdy v chrámech a mezi
domácími stěnami ze srdcí křesťanů stoupá ještě horlivější a láskyplnější hold k Panně
Marii v modlitbě a úctě“.
(převzato z Vatican News)		
P. Jiří Luňák

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 29. května 2022.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je již v pátek 20. května 2022 ve 22.00 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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Pátá neděle velikonoční
(Sk 14,21b–27; Zj 21,1–5a; Jan 13,31–33a.34–35)
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Nezávazná památka sv. Jana I., papeže a mučedníka
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů,
mučedníků
Šestá neděle velikonoční
(Sk 15,1–2.22–29; Zj 21,10–14.22–23; Jan 14,23–29)
Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže
Nezávazná památka sv. Marie Magdalény de´Pazzi, panny
Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Sedmá neděle velikonoční
Den modliteb za sdělovací prostředky
(Sk 7,55–60; Zj 22,12–14; Jan 17,20–26)

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

Promítání na Regině

Společenství vdov a vdovců srdečně zve na
promítání americko-portugalského filmu Fatima,
které se uskuteční v úterý 17. května v 18.00 hod. ve
velkém sále ve druhém patře budovy Regina. Film
z roku 2020 byl natočen podle skutečných událostí
z roku 1917, kdy se Panna Maria zjevila třem pasáčkům. Poselství, která dětem zjevila, se svět dozvídal postupně. Po skončení následuje kratší beseda o filmu. Vstupné bude dobrovolné, občerstvení je zajištěno.
Tímto vlastně vyvrcholí naše akce, kdy jsme celý duben počítali kilometry s cílem
dojít přes Santiago až do Fatimy. To se nám podařilo, zvládli jsme 3 285 km. Celkem
se pouti účastnilo 29 lidí, nejvíce kilometrů našlapala paní Brychtová – 269 km. Nejstarší účastník ušel sice jen 50 km, ale i jemu patří pochvala za aktivitu, kterou ve
svém věku projevuje.		
Alenka Panáková
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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

Příprava dospělých na křest

V druhé polovině května plánujeme začít přípravu dospělých na křest. Zájemci se
mohou přihlásit na faře nebo některému z kněží. Do přípravy mohou vstoupit i ti,
kdo už pokřtěni jsou, ale z nějakých důvodů nebyli ve víře vyučeni.

Milované město

Srdečně zvu především rodiny naší farnosti na akci Milované město, která se uskuteční 15. května od 15 hod. na náměstí Míru.

První svaté přijímání

Letošní první svaté přijímání dětí z naší farnosti bude 22. května v 10.00 hod.

Obnovení služby akolytů v nemocnici

Od května jsou obnoveny nedělní návštěvy akolytů v KNTB, spojené s podáváním
svatého přijímání pacientům. Bližší informace o zprostředkování duchovní služby
získáte na tel.: 731 140 734

Pomoc pro nedoslýchavé

V srpnu 2021 začala v našem kostele fungovat zvuková (indukční)
smyčka. Místa jsou označena žluto-modrým symbolem. Pomozte
prosím farníkům, kteří mají naslouchátka, aby tuto možnost mohli využívat. Popřípadě navštivte s dotazem svého ušního doktora
nebo foniatristu. Pokud máte správné naslouchadlo, je možné ho
jednoduše přepnout do režimu zvukové (indukční) smyčky.

Pastorační tria

Už proběhlo několik setkání faráře s pastoračními trii, tedy s trojicemi osob, které
budou mít na starost určitou cílovou skupinu ve farnosti. Záměrem je mít pokryto
27 oblastí pastorace, které si během uplynulého roku definovala pastorační rada.
Pro bližší domluvu mě můžete kontaktovat na e-mailu obr.kamil@ado.cz nebo na
tel.: 731 621 205		
P. Kamil Obr, farář

Farní dům v Kudlově

Záchytné ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny pomalu
končí. Od 20. května bude farní dům v Kudlově uvolněn pro farní a skautské aktivity. Co farní dům nabízí?
V přízemí:
– Klubovna č. 1 rozměr 4,5 x 4,5 m – přednostně využívá skautský oddíl Slůňat.
– Klubovna č. 2 rozměr 4,5 x 5,5 m – přednostně využívá skautský oddíl Ontario.
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– Multifunkční sál rozměr 8 x 4,5 m (židle, stoly pro 30–35 lidí, dataprojektor
s ozvučením)
– Společné prostory – vybavená kuchyň, WC ženy, WC muži, sprcha, šatna
V 1 patře:
– Klubovna č. 3 rozměr 4,5 x 3 m – přednostně využívá skautský oddíl Berušek
– Klubovna č. 4 rozměr 3,5 x 3 m– přednostně využívá skautský oddíl Artemis
Půda – skladovací prostory, zázemí pro farní tábory
K čemu se farní dům využívá?
Setkání farních a skautských společenství, hnutí, skupin s případným přespáním na
matracích.
Možnost využití blízké kaple sv. Václava. Dále se využívá pro rodinné oslavy farníků.
Jak si rezervovat místnost ve farním domě?
Na webu farnidum.zlin6.cz najdete kalendář obsazenosti farního domu. Klíče jsou
k dispozici ve farní kanceláři. Rezervace termínů je na tel.: 603 488 207
		
Pavel Šintál

Otevřené brány 2022

Tak jako v předchozích letech je i letos v našem farním
kostele svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně realizován projekt „Otevřené brány“. V roce 2022 je průvodcovská
služba realizována v tzv. „víkendovém návštěvnickém
režimu“ od května do září takto:
Sobota a svátky: 10.00–12.00, 13.00–17.00
Neděle: 13.00–17.00
Cílem tohoto projektu je přispívat k rozvoji všeobecné
vzdělanosti, duchovní kultury a posílení kulturně historického sebeuvědomění obyvatel našeho kraje, a to
zpřístupněním vybraných sakrálních objektů. Projekt
je zaměřen na zlepšení informovanosti obyvatel a návštěvníků o duchovní historii kraje.
Průvodcovská služba je návštěvníkům poskytována zdarma. Na honorář průvodce
poskytuje neinvestiční dotaci Zlínský kraj a Statutární město Zlín.
Letos v našem kostele opět provází několik průvodců z řad farníků. Průvodce čeká
na návštěvníky v zadní části kostela a je označen jmenovkou. Seznámí návštěvníky
s historií a výzdobou kostela. Dále jim může ukázat věž kostela a zvony nebo je
může provést po půdě kostela.
Využijte i vy tuto možnost nebo ji doporučte svým přátelům nebo známým.
		
Andrea Šimečková
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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

Stalo se

– V neděli 8. května jsme při mši svaté v 10.00 hod. oslavili s otcem biskupem Antonínem Baslerem Posvěcení kostela a naši noví lektoři od něj obdrželi osvědčení
o absolvovaném kurzu. Odpoledne jsme před kostelem gratulovali maminkám ke
Svátku matek a prožili farní den. Na pódiu vystupovaly děti z Trnečky a hrála nám
kapela LORD band. Děkujeme pořadatelům.

Probíhá

– Májové pobožnosti: V našem kostele bývá krátká „májová“
s modlitbou růžence po ranních mších svatých ve všední dny;
před večerní mší svatou v úterý a v pátek je čtení a zpíváme
litanie.
U kaple na Pasekách jsou „májové“ v neděli a ve středu v 17.30
hod. Po středeční dětské bohoslužbě je vždy v 17.25 hod. májová pobožnost dětí. Krátce si připomeneme blahoslaveného
chlapce Carla Acutise a zazpíváme Panně Marii.

Oznamy

– Je před námi první svaté přijímání. 33 dětí prožívá poslední dva týdny přípravy,
v sobotu 28. května budou mít děti svátost smíření před prvním svatým přijímáním
a 29. května v 9.30 hod. se poprvé setkají s Pánem Ježíšem v eucharistii. Prosíme
o modlitbu!
– Tutéž neděli (29. května) budou mše svaté pouze v 7.30 hod., pro prvopřijímající
a jejich blízké v 9.30 a v 11.30 hod. a v 20.30 hod. Děkujeme za pochopení.
– Nové biřmování. Farnost PMPK ve spolupráci se Salesiánským klubem mládeže
zahájí dvouletou přípravu na biřmování. Bude určena pro všechny zájemce, zvláště
bude zaměřena na mládež od patnácti let. Zájemci se mohou hlásit kněžím, v kanceláři a přes farní web během května. Poprvé bychom se chtěli setkat na Slavnost
Seslání Ducha svatého v neděli 5. června.
Setkají se také biřmovanci, kteří tuto svátost přijali na podzim. Prožijeme bohoslužbu Rozeslání a při mši svaté budeme pamatovat na našeho zemřelého spolubiřmovance Josefa.
– Přihlášky do náboženství na nový školní rok budou k dispozici od příští neděle.
– Budeme mít na podzim kněžské svěcení a primici? Pokud náš jáhen Vlastimil Vajďák, SDB zdárně ukončí teologická studia v Jeruzalémě, začneme připravovat jeho
kněžské svěcení. Mělo by být 17. září ve Fryštáku a primiční mši svatou by slavil v našem kostele v neděli 18. září.		
P. Dan Žůrek, SDB
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SYNODA 2021–2023

Setkání nad synodou
ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů

K jakým závěrům dospěly synodální skupinky ve farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů? Jakými tématy
se zabývaly? A hlavně – podaří se jejich závěry využít i ve
farnosti? Těmto otázkám se věnovalo setkání, které poslední dubnovou neděli proběhlo ve velkém sále salesiánského střediska mládeže.
V první části se přítomní dozvěděli, že ve farnosti
se do synody zapojilo téměř 100 lidí ve dvanácti skupinkách, které se věnovaly tématům Na společné cestě, Naslouchat, Slavit a Spoluzodpovědnost za misijní poslání. Prezentace týmu, který v minulých týdnech zpracoval
syntézu výstupů všech skupin, pak účastníky setkání provedla závěry, které z jednotlivých témat vyplynuly.
Protože snahou vedení farnosti Panny Marie je, aby se synoda stala impulzem
nejen pro celou církev, ale i pro místní farní společenství, druhá část setkání byla
zaměřena na to, jaké konkrétní nápady lze na místní úrovni uvést do praxe. Jitka
Lišková proto porovnala místní synodální závěry s výsledky dotazníkového šetření
mezi farníky a SWOT analýzou z roku 2019 a poukázala na společné body.
Z následné diskuze pak vyplynulo osm konkrétních témat, jejichž uvedení do
praxe nebo hlubšímu rozvoji se chce farnost v následujícím období věnovat. Patří
mezi ně dětské mše svaté, duchovní obnovy, potřeba nových akolytů, vzdělávání
farníků formou přednášek, adorace, vytvoření skupiny farníků, kteří budou ochotní
se věnovat lidem nově příchozím do farnosti, atraktivní prezentace farnosti navenek nebo včasné informování lidí o připravovaných aktivitách farnosti. Nad některými tématy už si i konkrétní farníci vzali patronát. Chceme jim tedy touto cestou
poděkovat a věříme, že dobré dílo se podaří uskutečnit. A zároveň vybízíme k zapojení i další aktivní farníky.
Jan Malý, Manuela Chovancová, Jitka Lišková

Diecézní synodální setkání v sobotu 7. května 2022

„Každá místní církev završí diecézní fázi diecézním synodním setkáním. Toto setkání je příležitostí, aby se sešli různí diecezáni, a to k liturgické slavnosti, ke společné modlitbě, k zamyšlení nad zkušenostmi se synodálním procesem v dané diecézi, k naslouchání zpětné vazbě, která vzešla ze synodálních setkání napříč diecézí,
k rozhovorům o současné realitě místní církve a o znameních času a k rozlišování
výzev Ducha Svatého určených dané diecézi na její synodální cestě. (Vademecum
k synodě o synodalitě).“
K výše napsanému došlo i v naší olomoucké arcidiecézi právě v sobotu 7. května.
Zajímalo by vás, jak jsme to prožili my ze zlínských farností? Těšte se tedy na nějakou z příštích „ŽoFek“.		František Chvatík a P. Antonín Pražan, SDB
8
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Noc kostelů, 10. 6. 2022

„Zažíváme covid, válku na Ukrajině, krizi vztahů. Nemáme čas. Co s tím?!“
Rádi bychom vás pozvali na 13. ročník Noci kostelů do kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, ale i do
ostatních čtrnácti kostelů na Zlínsku. Programy jednotlivých kostelů naleznete v poutnickém pase, který je k dispozici u nás v kostele sv. Filipa a Jakuba.
Pro návštěvníky jsou připraveny hudební, pěvecké
a varhanní koncerty, komentované prohlídky kostelů, přednášky, čtení z Bible, projekce videí a fotografií, výstavy, ochutnávka mešních vín a rukodělné aktivity. Návštěvníci si budou moci
projít kostely a podívat se do míst, kam se běžně nedostanou, např. na věž nebo do
podzemí. Koho nezaujme nic z této nabídky, může si jen tak vychutnat atmosféru
setmělého nočního kostela.
Prosíme o společnou propagaci této významné akce, která je určena především
lidem vzdáleným a křesťanství hledajícím. Můžeme zprostředkovat odpovědi na
otázky, setkání s Bohem, uvést do radosti a pokoje v tomto náročném období. Tato
akce je vhodná k evangelizaci, k otevření kostela lidem s různými předsudky, lidem
nešťastným nebo zraněným.
Motto letošní Noci kostelů zní:
Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho. 		
		
(Srov. Ž 42,9)
Letošní motto Noci kostelů je vybráno z biblické knihy Žalmů. Žalmy jsou náboženské písně starozákonního Izraele, které vyzpívávají chvály, prosby a díkůvzdání
tak, jak vytryskly ze srdce autorů na základě jejich osobních zkušeností. Po staletí
se v různých životních situacích stávaly, a i dnes se stávají inspirací pro modlitbu.
Další informace naleznete na www.nockostelu.cz
Petr Chvatík

Farní pouť na Svatý Hostýn

Zveme vás na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční ve středu 22. června.
Odjezd autobusu bude z parkoviště pod Sportovní halou v 7.30 hod., návrat kolem 15.00 hod. Pro ty, kteří nezvládnou na Hostýně náročný výstup od točny autobusu k chrámu, máme domluven odvoz autem.
Otec Kamil Obr pojede s námi a bude v bazilice slavit mši svatou v 9.30 hod., následovat bude křížová cesta – venku nebo v kapli – podle fyzických možností každého poutníka. Pak bude osobní volno na oběd a procházku. Na závěr se pomodlíme
litanie a přijmeme svátostné požehnání.
Přihlašujte se v prodejně Veni, cena jízdného je 180 Kč. Pro více informací volejte na tel.: 605 131 548		
Noela Frolková
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Chcemepomoct.cz – projekt pomoci ukrajinským uprchlíkům
v rámci farnosti sv. Filipa a Jakuba

Poslední dva měsíce byly pro obě naše farnosti velmi hektické. Jako jedni z prvních jsme zareagovali na prosby o pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a skrze naši slovensko-ukrajinskou misionářku jsme hned v neděli 27. února přijali první rodiny (můžeme mamince s dětmi, prchající bez otce, vůbec říkat rodina?). Během následujících
týdnů jsme vytvořili propracovaný systém, který těmto rodinám zajistil nejen základní potřeby, ale i další navazující služby. Nyní, když první nápor polevil, nastal
čas se ohlédnout, zhodnotit naši práci, poděkovat zapojeným lidem a informovat
všechny z naší farní rodiny.
Co všechno jsme tedy jako farnost udělali?
– Pomohli jsme různým způsobem více než třem stům uprchlíků. Tito uprchlíci
jsou navzdory některým negativním zprávám skutečně hlavně maminky s dětmi,
výjimečně senioři (v naší síti teď pomáháme dvěma mužům v produktivním věku,
oproti stovkám žen a dětí).
– Zajišťovali jsme dopravu – díky obětavým mužům ze Zlína a okolí jsme přivezli
od ukrajinských hranic téměř 200 osob.
– Zařídili jsme první adaptaci – ve Farním domě v Kudlově jsme poskytli krátkodobé ubytování více než 150 osobám (velké díky skautům i farnosti za poskytnutí
prostor a pak také všem, kdo připravovali jídlo, uklízeli, zařizovali prostory atd.).
– Darovali jsme mnoho jídla, oblečení i materiálu – mnoho rodin přijelo do Zlína
jen s igelitovou taškou s pár kusy oblečení. Dárci se nicméně postarali o to, že jsme
mohli rodiny důstojně zabezpečit vším, co potřebovaly (velké díky všem dárcům
i těm, kdo tuto pomoc organizovali, třídili a distribuovali).
– Podpořili jsme uprchlíky i finančně – bez peněz by to nešlo, mnoho malých
i velkých dárců se postaralo o to, že jsme mohli zaplatit vše, co bylo potřeba.
– Poskytli jsme vlastní domovy a příbytky – ve shodě s evangeliem jsme nabídli
přístřeší těm, kdo to nejvíce potřebovali. Téměř 160 rodin ze Zlína a okolí nabídlo
k využití pro uprchlíky vlastní prostory. Většinu z toho jsme nakonec (naštěstí) nemuseli využít, ale dík patří každému, kdo tuto pomoc nabídnul. Ukazuje se, že jsme
opravdu ochotni se podělit o maximum.
– Přijali jsme uprchlíky do naší farní rodiny skrze navazující pomoc – pro ukrajinské rodiny vzniklo mnoho programů navazující pomoci, kdy nestačí své bližní jen nakrmit a dát jim střechu nad hlavou, ale důležité je postarat se i o jejich vztahy a duše.
Proto vzniklo mnoho aktivit různých skupin, možnost zapojení se do naší farnosti,
slavení liturgie a dalšího. Díky všem těm, kdo o rodiny pečují po této stránce.
– Našli jsme uprchlíkům dlouhodobé bydlení – díky dobré spolupráci s městem
Zlín se povedlo najít našim rodinám nejen ubytování na první týdny, ale i takové,
které budou moci využívat v následujících měsících, dokud bude potřeba. Aktuálně máme přímo umístěných 87 uprchlíků, mnoha dalším jsme pak ubytování zprostředkovali i mimo naši síť.
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– Byty bylo také potřeba opravit, vybavit nábytkem, spotřebiči i drobným vybavením domácnosti, což v takovém množství nebylo úplně jednoduché, nicméně
díky mnoha obětavým dobrovolníkům a dárcům se i tohle podařilo zvládnout.
– Zapojujeme uprchlíky do pracovního procesu – ti, kteří mohou, chtějí rychle
začít pracovat, aby nebyli nikomu na obtíž. Mnoho zaměstnavatelů nabídlo pomoc
i touto cestou, spolupracujeme také s personální agenturou, která nám pomáhá se
začleněním uprchlíků do práce.
Za tímto vším se ukrývají tisíce hodin práce našich dobrovolníků z obou farností
(Farnost FaJ nad projektem sice převzala záštitu, nicméně bez mnoha obětavých
farníků z farnosti PMPK bychom se neobešli. „Horní“ farnost pak sama realizovala
jiné podporující projekty, za což jí patří také velký dík.) Projevilo se díky tomu, že je
naše farnost širokou rodinou – každý pomáhal podle svých možností a schopností,
mohli jsme se na sebe spolehnout a mnoho z nás se daleko lépe poznalo. Do pomoci se zapojily stovky lidí z obou farností a také další lidé i mimo církev. I nadále
pracujeme, proto pokud nás chcete podpořit, kontaktuje nás prostřednictvím našeho webu.
Jen těžko se dají všichni, kdo pomohli, vypsat a vyjmenovat, nikdy dostatečně
nepoděkujeme všem lidem, firmám, nadacím či organizacím za jejich pomoc. Ale
mějme na mysli Kristova slova: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu
z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,40) A věřme, že každému,
kdo pomohl jakýmkoliv způsobem, Bůh jeho pomoc odplatí.
		
Tým dobrovolníků chcemepomoct.cz
CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Zahradní slavnost 2022

Přijměte pozvání na tradiční akci Zahradní slavnost 2022, která se uskuteční ve
čtvrtek 26. května od 15.30 do 17.00 hod. v zahradě azylového domu v ulici SNP
4789 ve Zlíně. Ani tentokrát nebude chybět pestrý program. Můžete se těšit na
soutěže pro děti s Unií Kompas, pohádkové divadlo, tance, ukázky práce Městské
policie Zlín a možná přijde i kouzelník. A jestli na zahradě vyroste i kolotoč, zjistí
pouze ti, kteří se na veselé odpoledne dostaví osobně. Více informací na našich
stránkách a na tel.: 605 234 965

Charita Zlín 1991–2021

Srdečně zveme na akci Charita Zlín 1991–2021, která proběhne v pátek 3. června
od 17.30 do 19.30 hod. v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů. Potešíme se
vystoupením Add Gospel, v 18.30 hod. bude mše svatá.
Oslavujte spolu s námi! Těšíme se na všechny, s nimiž se setkáme osobně, poděkování patří i těm, kteří nemohou přijít, ale jsou s námi v myšlenkách a v modlitbě.		
		
Pavla Romaňáková
ŽIVOT FARNOSTÍ   10 • 2022
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HLASY A OHLASY

Pouť Ukrajinců na Svatý Hostýn

V sobotu 7. května jsme se z naší farnosti
vydali na pouť ukrajinských maminek s dětmi k Panně Marii na Svatý Hostýn. Na této
pouti jsme Pannu Marii prosili především za
mír a pokoj na Ukrajině, vyprošovali mocnou ochranu manželům těchto ukrajinských
žen a jejich rodinám. Touto poutí jsme poděkovali všem dobrým lidem nejen z naší farnosti, kteří si nechali v srdci místo i pro tyto
těžce zkoušené rodiny. A nakonec jsme utužili vzájemné vztahy a zažili jeden krásný den.
Ze svědectví žen vybíráme tato dvě:
• Jsme velmi vděční za tuto příležitost seznámit se s Českou republikou a jejími svatyněmi, nabít se energií svatého místa. Líbilo se to
všem dospělým i dětem! Déšť a mlha dodaly místu jakési kouzlo. Děkuji panu Miroslavovi za organizaci a všem za společnost a komunikaci!
•Opravdu velmi atmosférické místo! Jelikož jsme si na počasí nestěžovali, dalo
nám to možnost pocítit sílu a kouzlo. Vynikající liturgie, vřelá společnost, neuvěřitelná
scenérie zanechala pouze pozitivní vzpomínky. Nechyběla ani chuť k opětovné návštěvě za slunečného počasí.
Díky všem za společný výlet.		
P. Miroslav Obšivan, CM

Farní dům v Kudlově sloužil uprchlíkům

Díky zlínským skautům a farníkům vznikl tým lidí, ochotných pomoct uprchlíkům ohroženým válkou na Ukrajině. Záchytným místem pro první přechodné ubytování se stal farní dům v Kudlově. První uprchlíci dorazili již v neděli 27. února 2022.
Všechny čtyři klubovny byly využity pro ubytování. Spalo se na matracích, pokrývky
a ložní prádlo se rychle sesbíraly mezi farníky. Vybavená kuchyňka sloužila dobře
pro jednoduché vaření. Společenská místnost se stala jídelnou, hernou, pro některé
i místem pro práci. Pro nákup potřebných potravin vznikl malý tým, který zajišťoval
základní potravinovou pomoc a hygienické potřeby. V této oblasti velmi dobře posloužily jazykové překladače v mobilech. Ve výběru potravin byli ubytovaní skromní a vděční. K praní ložního prádla sloužila pračka a sušička na faře. Pro potřeby
uprchlíků se podařilo časem zajistit pračku také ve farním domě. Bylo třeba řešit
i odpadové hospodářství. Skupina ochotných dobrovolníků zajistila asi před měsícem velký úklid farního domu.
Na půdě vznikl malý šatník s nejnutnějším oblečením pro děti i dospělé. Každá návštěva ve farním domě byla pro mě dobrodružstvím. Nevěděla jsem, s kým
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se setkám a jak se budeme domlouvat, jestli porozumím dobře všem potřebám,
jak zvládnu své i jejich emoce. Musím však říci, že jsem se vždy setkala s vděčností
a i přes velké těžkosti rodin jsme se často při objednávce potravin pořádně zasmáli.
Děti se neostýchaly, a tak jsme hráli stolní fotbal, počítali příklady nebo využili darovaných autíček a hraček.
Setkání ve farním domě pro mě byla velkou zkušeností. Bylo mi smutno, když jsem viděla mladé maminky ve stáří mých dcer, které musely opustit své
domovy, manžele, rodiny a musely odejít se svými
malými dětmi do úplného neznáma, téměř bez prostředků.
Také my jsme zažívali a zažíváme obavy z budoucnosti, ale pomoc druhým je cestou, jak se neutápět
v obavách a žít v čase, který nám Pán dává prožívat
právě teď.
Nyní služba farního domu pro uprchlíky pomalu končí a využití domu se opět
vrací k farním aktivitám. V příštích týdnech by měl sloužit zvláště pro přípravu farních táborů. Pomoc uprchlíkům dostává novou podobu. Aktuální informace najdete na: www.chcemepomoct.cz		
Marie Domanská

Farní pouť 2022 u kostela sv. Filipa a Jakuba

V neděli 1. května proběhla v naší farnosti velkolepá oslava. Připomněli jsme
si titulární světce našeho kostela, sv. Filipa a sv. Jakuba, a „městu a světu“ jsme
připravili celodenní program duchovních i světských radovánek, ze kterých si mohl
vybrat úplně každý. A že lidí na pouť přišlo opravdu hodně!
Nemám teď v úmyslu vyjmenovávat jednotlivé akce a atrakce, ani dělat reklamu
komerčním či neziskovým stánkům. Kdo tady byl, ten to zažil, kdo tady letos být
nemohl, jistě si pouť nenechá ujít příště. Chtěl bych se touto cestou podělit o pocit,
který mě celý den provázel a který mě neopustil ani po dvou týdnech: viditelná
radost z toho, že se po dvou letech omezení můžeme zase volně setkávat, a velká
chuť spolu jako farní rodina něco prožít. To jsem cítil na každém kroku a jsem si jist,
že jsem nebyl sám.
Děkuji všem členům organizačního týmu, který pod vedením Honzy Pavelce šlapal jako dobře namazaný stroj. Děkuji všem dalším pomocníkům, vedoucím jednotlivých aktivit, kamarádům a členům našich rodin, kteří nás v tom nenechali a zhostili
se nejrůznějších úkolů při přípravě a zajištění celodenního programu. Děkuji našim
přátelům z Ukrajiny, že nezůstali stranou a obohatili naši slavnost o pravý boršč.
Děkuji o. Kamilovi a všem kněžím za aktivní podporu našeho společného díla.
A hlavně díky vám všem, kteří jste přišli a zúčastnili jste se, protože bez vás by to
nebyla pouť, ale přehlídka!		
Mojmír Jurák
ŽIVOT FARNOSTÍ   10 • 2022
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KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍCE BŘEZEN A DUBEN 2022
KŘTY
Vojtěch Žůrek

Ivana Anežka Machalová

Melanie Michalcová

Radka Terezie Nová

Josef Dvorský

Monika Angelika Juriglová

Štěpán Doležal

Vladimír Antonín Silnica

Martin Hrbáč

Eliška Rozálie Vránová

Aneta Staňková

Lucie Slováková

David Andrýs

Tobiáš Radim Kolajík

Roman Bernard Horyna

SŇATKY
Josef Dvorský a Petra Vavrušová
Daniel Petřík a Alena Trčková
Filip Hric a Alžběta Juříková

POHŘBY
Věra Gubániová (1937)

Eva Koldasová (1938)

Marie Chmelařová (1930)

Františka Bořutová (1932)

Alois Červenka (1929)

Bohumila Ondrušková (1931)

Jana Sedlářová (1944)

Emilie Machů (1934)

Anna Sandtnerová (1928)

Josef Konečný (1936)

Jaroslava Vaculíková (1938)

Ivan Slovák (1941)

Zdeněk Marek (1940)

Miloslav Mikel (1926)

Zdeňka Holubová (1930)

František Zuska (1932)

Dagmar Matušková (1931)

František Vrba (1946)

František Vavruša (1946)

Tomáš Ševčík (1932)

Eva Brázdová (1946)
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