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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Co nám chybí?

Kdybychom takovou otázku dali lidem, kteří jsou kolem
nás, a požádali je o rychlou odpověď, uslyšeli bychom spoustu
odpovědí: lepší jídlo, peníze, lepší učitel, kamarád, úspěchy,
pochopení od druhých, životní partner, štěstí, optimismus,
síla někoho či něco snášet, naděje, láska, zdraví, mír v rodině
i ve světě.
A jak bychom odpověděli my? Co by bylo u nás na prvních
třech místech?
Asi málokdo by sdělil to, co napsala svatá Terezie z Avily: „Nic nechybí tomu,
kdo má Boha: Bůh stačí!“
Není to divné? Není to přehnané tvrzení? Pro toho, kdo nepoznal Boha, nezakusil ho a neudělal s Ním svou zkušenost, asi ano. Ale jistě byste souhlasili s touto
větou: Nic nechybí tomu, kdo má lásku (je stále milovaný), kdo má štěstí, radost,
pokoj, život v takové plnosti, že si to vůbec nedokážeme představit. Jednoduše –
kdo má Boha.
Minulou neděli jsme si připomínali velikou událost, kterou jsme završili Velikonoce – seslání Ducha Svatého. Tento Duch Svatý je v nás natolik přítomný a působící,
nakolik mu to dovolíme. On přichází i v každé mši svaté a dává nám poznávat a zakoušet Boha, nakolik my milujeme Boha a druhé a plníme Boží vůli.
Zkušenost 58leté učitelky C. D.: (viz Slovo života na červen 2022)
Před nějakou dobou jsem se začala cítit špatně, a tak jsem se v dlouhých čekacích
lhůtách podrobila řadě lékařských vyšetření. Když jsem se konečně dozvěděla, co mi
je – Parkinsonova nemoc – byla to pro mne rána! Bylo mi 58 let! Jak je to možné? Kladla
jsem si otázku – proč? Jsem učitelka tělocviku a fyzická aktivita je mojí nedílnou součástí! Připadalo mi, že přicházím o něco hodně důležitého. Připomněla jsem si však rozhodnutí, které jsem udělala jako mladá: „Ty, Ježíši opuštěný, jsi moje jediné dobro!“
I díky lékům jsem se hned začala cítit mnohem lépe, ale nevím přesně, co mě v budoucnu čeká. Rozhodla jsem se žít přítomný okamžik. Když jsem se dověděla diagnózu, složila jsem spontánně píseň, abych v ní Bohu vyzpívala své ano: duše se naplnila
pokojem!
Prosme často Pannu Marii, která připravovala apoštoly na přijetí Ducha Svatého, aby i nás připravovala k stále novému otevírání se Duchu Svatému. K tomu
všem žehnám.		
P. Ivan Fišar
Příští číslo Života farností vyjde v neděli 26. června 2022.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je již v pátek 17. června 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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Slavnost Nejsvětější Trojice
(Př 8,22–31; Řím 5,1–5; Jan 16,12–15)
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka
Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek
Sobotní památka Panny Marie
Dvanáctá neděle v mezidobí
(Zach 12,10–11; Gal 3,26–29; Lk 9,18–24)
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, biskupa
Nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora,
mučedníků
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Třináctá neděle v mezidobí
(1 Král 19,16b.19–21; Gal 5,1.13–18; Lk 9,51–62)

HLASY A OHLASY

Mše svatá v Jaroslavicích

V pátek 27. května večer jsme v kapli sv. Anny v Jaroslavicích na ukončení májových pobožností oslavili mši svatou, kterou sloužil P. Ivan Fišar. Po bohoslužbě jsme
si užili také malé občerstvení.		
Marie Domanská

Snímky Vladimíra Němečková
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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

Slavnost Božího těla v parku Komenského v neděli 19. června

Zveme všechny farníky ke společnému prožití Slavnosti Božího těla v neděli 19.
června při slavnostní mši svaté v 10.00 hod. v parku Komenského ve Zlíně. Po mši
svaté projdeme společně eucharistickým průvodem několika zastaveními u oltářů
v parku a dále projdeme městem průvodem do kostela, kde slavnost zakončíme
adorací. Prosím všechny farníky, aby se této slavnosti zúčastnili a také se aktivně
zapojili nejen při mši svaté, ale i v průvodu. Podrobnější informace k organizaci slavnosti najdete dále ve zpravodaji.
V tento den nebude mše svatá v 8.30 a v 11.30 hod.

Zapisování intencí

Ve farní kanceláři i na webu si můžete zapsat intenci na třetí čtvrtletí. Upozorňuji, že
o prázdninách nebude v neděli mše svatá v 11.30 hod., proto ji v rozpisech v měsíci
červenci a srpnu neuvádíme.

Pozvánka na celostátní setkání mládeže do Hradce Králové

Rád bych povzbudil naši farní mládež k účasti na celostátním setkání mládeže, které
se uskuteční od 9. do 14. srpna v Hradci Králové. Celostátní setkání mládeže probíhá
v duchu světových dní mládeže a v České republice se koná přibližně jednou za pět
let. Doprovází ho duchovní a kulturní program a sjede se na něj většina mladých
křesťanů ve věku 14–26 let.
Letošním mottem je: „Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“ (Sk 26,16).
Podrobný program je na webu farnosti.
Účastnické poplatky:
•Přihlášení do 15. července – 1 800 Kč
•Přihlášení v pozdějším termínu – 3 000 Kč
Z naší farnosti se k cestě na setkání mládeže připravuje skupina mladých společně
s P. Jiřím Luňákem. Vedoucím skupiny mladých je Jan Dufek, přihlaste se mu na
e-mail: dufek.yan@seznam.cz
Bližší informace budou oznámeny předem, doporučuji ale již teď přihlásit se za sníženou cenu. Všem mladým rádi finančně přispějeme. Animátorům farních táborů,
členům schol nebo starším ministrantům nabízíme ještě i něco navíc. Ohledně příspěvku se hlaste ve farní kanceláři u paní Markéty Piknové.

Pouť na sv. Hostýn

Ve středu 22. června pořádá naše farnost pouť na Svatý Hostýn. Odjezd autobusu
bude od 7.30 z parkoviště pod Sportovní halou. Cena za dopravu je 180 Kč. Bližší
informace jsou na plakátku, přihlašování v prodejně Veni.
P. Kamil Obr, farář
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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

Oznamy

– V neděli 29. května přijalo v našem kostele 32 dětí poprvé Pána Ježíše ve svatém
přijímání. Provázejme je svými modlitbami! Jeden chlapec ještě bude své první svaté přijímání slavit koncem června.
– Děkujeme katechetce Hance Poislové za výbornou přípravu obou skupin dětí.
– Všechny děti (ale i jejich rodiče) povzbuzujeme, aby začaly prožívat svátostný život s Pánem Ježíšem pravidelnou svátostí smíření a častým svatým přijímáním. Je
zde například během školního roku možnost středečních mší svatých v 17.45 hod.
určených především dětem. Každou první neděli v měsíci mají děti přednost před
dospělými u svaté zpovědi.
– Svátost smíření pro děti před koncem školního roku bude o slavnosti svatých Petra a Pavla ve středu 29. června od 17.00 hod.
– Se všemi dětmi, které letos chodí do náboženství, chceme jet v sobotu 25. června
na děkovnou pouť na Svatý Hostýn. Prvopřijímající chtějí děkovat, že nikdo z nich
nebyl nemocen a svaté přijímání hezky prožili.
– Vyučování náboženství v novém školním roce bude uspořádáno podobně jako
letos – ve středu a ve čtvrtek odpoledne. Časy začátků, uvedené na přihláškách,
jsou dosud předběžné. Děti budou rozděleny do šesti skupin: 1. a 2.třída, třeťáci,
čtvrťáci, páťáci, 6.a 7.třída, 8.a 9.třída.
– Skupina loňských biřmovanců se setkala o slavnosti Seslání Ducha svatého a byly
jim v bohoslužbě Rozeslání potvrzeny jejich konkrétní dary, kterými mají jako dospělí křesťané nyní sloužit.
– Noví biřmovanci se 5. června setkali poprvé, aby se rozdělili do skupin a začali svoji
přípravu – putování ke svátosti biřmování.
– V sobotu 11. června jsme prožili pouť ke svatému Antonínovi na Cigánově a cyklopouť ke sv. Antonínovi na Příluky.
– Pomalu se blíží závěr školního roku. Na Jižních Svazích najedeme už v půlce června na prázdninový model bohoslužeb a provozu farní kanceláře. Mše svaté budou
od 13. června ve všední dny jen jedenkrát denně:
úterý
18.30
středa
7.30
čtvrtek 7.30
pátek 18.30
sobota 7.30
Kancelář bude otevřena v úterý a v pátek od 17.00 do 18.00 hod. Nedělní pořad bohoslužeb zůstane do prázdnin nezměněn. O prázdninách nebude nedělní mše svatá
v 8.30 hod.		
P. Dan Žůrek, SDB
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Slavnost Těla a Krve Páně ve Zlíně – Boží Tělo

V neděli 19. června zveme všechny farníky obou našich farností a jejich přátele
na slavnost Božího Těla do parku Komenského. V tuto neděli bude v kostele sv.
Filipa a Jakuba mše svatá pouze v 7.00 a v 18.30 hod. Slavnost zahájíme v 9.30 hod.
chválami, společná mše svatá začne v 10.00 hod. Sbírka bude určena na opravu
varhan v kostele sv. Filipa a Jakuba. Po mši svaté bude následovat požehnání městu a průvod s Nejsvětější svátostí oltářní se třemi zastaveními po obvodu parku.
Slavnost zakončíme v kostele sv. Filipa a Jakuba, kde bude následovat adorace. Pro
účastníky starší 60 let a těhotné ženy budou připraveny lavice a židle k sezení, pokud se neobsadí mohou je obsadit i mladší. Je vhodné vzít si na sezení skládací židličky a deky. Při slunečném počasí si s sebou vezměte pokrývku hlavy a vodu na pití.
Přijďme po dvouleté přestávce vytvořit krásné farní společenství, prožít společnou mši svatou a připomenout si tak slavnosti Božího Těla, které v našem městě kdysi byly samozřejmostí. Jde o příležitost vyjít za zdi kostela a nejen Zlíňanům
svědčit o tom, že v našem městě žijí křesťané, kteří svou víru prožívají a jsou otevřeni přijmout každého, kdo projeví zájem. Prosíme vás o modlitbu za tuto letošní
slavnost.		
František Chvatík

Pozvánka do průvodu

Zveme děti od 1. do 5. třídy (případně mladší, pokud zvládnou jít samy) do slavnostního průvodu při slavnosti Těla a krve Páně – Boží Tělo, která se uskuteční v neděli 19. června v 10.00 hod. v parku Komenského. Prosíme zájemce o zapsání v sakristii kostela sv. Filipa a Jakuba nebo na tel.: 608 615 554.
Účastníci průvodu by měli mít vhodné oblečení. Děvčata světlé šaty, chlapci
světlou košili a tmavé kalhoty. Květiny budou zajištěny.
Těšíme se na společné slavení.		
Marie Domanská, Petra Tomšů

TATA PRIDE 4

Také letos, třetí červnovou neděli, se uskuteční oslava dne otců – TATA PRIDE 4.
Přijďte strávit příjemné kratochvilné odpoledne ve stylu „no stress – no problem“. Letos bude na programu opět něco nového, zejména pro všechny táborníky, salesiánské rytíře a indiány – nehasnoucí táborové vzpomínky.
Srdečně zve MO KDU-ČSL.		
Antonín Kafka

Pouť do komunitního domu Cenacolo na Slovensku

V sobotu 25. června zveme zájemce na Den otevřených dveří v Králové u Sence, který se uskuteční při příležitosti oslav 15. výročí otevření komunitního domu
Cenacolo. Můžete jet individuálně nebo se připojit ke společnému putování s rodiči a přáteli komunity ze Zlína. Odjezd bude v 10.00 hod. Další informace u mne
(tel.: 604 220 320). Chcete-li prožít kousek ráje na zemi, pojeďte s námi.
		
František Chvatík
ŽIVOT FARNOSTÍ   12 • 2022

72

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

Poděkování

Devadesátiletá žena poděkovala za péči prováděnou s láskou, úctou, lidskostí
Vážení, mnohokrát děkuji za výbornou pomoc. Poprvé jsem poznala paní, která
nepracuje jen pro honorář, ale rozumem, láskou, vztahem, úctou, lidskostí, citem atd.
Paní pečovatelka Alena u mě byla ve čtvrtek. Cítím se jako spadlá z nebe, jako v ráji.
Velmi jí přes vás děkuji za milou péči a současně prosím, je-li to jen trochu možné,
posílejte ji za mnou.
Podepsána A. M. (90 let, tělo „do hrobu“, ale mozek se nevzdává)
Ocitli jste se bezradní, protože se váš blízký stal nemohoucím a závislým na pomoci druhých? Nemáte sílu mu dát potřebnou péči? Nebo vám samotným činí stále
větší problém postarat se o sebe stejně jako dříve? Odbornou péči uživatelům v jejich přirozeném prostředí, u nich doma, poskytnou pracovnice Charitní pečovatelské služby Zlín, které vzkazují: „Jsme tady pro Vás! Už jednatřicet let.“

Přidejte se k nám

Nabízíme uvolněnou pracovní pozici – pracovník v sociálních službách, terénní
pečovatelská činnost. Jedná se o práci na hlavní úvazek nebo práci „na dohodu“.
Náplní práce je provádění pečovatelských úkonů u uživatelů doma. Požadujeme odborné vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. V případě, že zájemce
nesplňuje podmínky vzdělání, bude mu umožněno si toto doplnit prostřednictvím
vzdělávacích agentur. Dále je zapotřebí oprávnění k řízení osobního vozidla. Jde
o zajímavou, pestrou a odpovědnou práci dělanou srdcem, práci, jež je posláním.
Více informací poskytne Zdeňka Vlčková (tel.: 737 736 154).
Pavla Romaňáková

Charita Zlín 1991–2021 v pátek 3. června: Add Gospel, mše svatá, setkání současných
zlínských „chariťáků“ i těch, kteří v minulosti zachovali charitě více než pětiletou profesní věrnost. Během uvítání všem poděkoval Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín.
8
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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

Vydali jsme nový Zpravodaj

V polovině května jsme vydali nový Zpravodaj 54, ve kterém
mimo ohlédnutí za konanými akcemi naleznou čtenáři především
informace k nadcházejícím letním táborům. Rodiče našich členů
obdrželi květnový Zpravodaj spolu s přihláškami na letní tábory
prostřednictvím elektronické pošty. Zájemci si jej mohou stáhnout
z našich webových stránek (www.zlin6.cz/zpravodaj).

Informace k letním táborům

Tyto informace jsou zveřejněny nejen v květnovém Zpravodaji, ale také v rozšířené podobě na našem webu (www.zlin6.cz/tabory). Jelikož ceny táborů byly letos
přizpůsobeny současné inflaci, nabízíme rodinám, kterým mohou vzniknout finanční potíže, několik možností, aby se jejich děti mohly účastnit našich táborů
(viz Získání slevy a mimořádných finančních prostředků).
Leoš Hrdlička

Účastnili jsme se Milovaného města

V neděli 15. května v odpoledních hodinách se uskutečnila kulturně-duchovní akce
Milované město, kterou pořádal nadační
fond Credo. Na náměstí Míru tak bylo možné zhlédnout pestrý program. O hudební
stránku se postaraly kapely Way to go, Timothy a Romská kapela – Matěj Nový. Celá
akce pak byla laděna do tématu „pěti jazyků lásky“, o kterém jsme se mohli dozvědět
více v rámci přednášky. Programu pro děti
bylo také požehnaně. Mimo programu na pódiu zde byly i skákací hrady, soutěže
a stanoviště s úkoly, které byly také laděny do
tématu akce. Bylo též možné navštívit jednotlivé stánky místních spolků, organizací a církví,
mezi něž patřil i náš skautský táborový stan
dovezený z našeho milovaného tábořiště v Lidečku.
A jak se angažovalo naše skautské středisko? Vedoucí i členové z jednotlivých oddílů pomáhali při chystání a úklidu celé akce a zajišťovali program na jednotlivých stanovištích.		
		
Kristýna Pekaříková
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HLASY A OHLASY

Putování zlínských farníků

V sobotu 28. května jsme putovali na Turzovku a do Staré Bystrice. Bylo nás 124
poutníků, prosili jsme o Boží požehnání pro naše farnosti a pro arcibiskupa Jana
v jeho nové službě.
Další plánované autobusové pouti:
•Olomouc (30. června) – poděkování arcibiskupovi Janu Graubnerovi za jeho
službu v olomoucké arcidiecézi.
•Butkov (23. července) – pouť při příležitosti Světového dne prarodičů
a seniorů.		 František Chvatík
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