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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Červen v církevním roce
Stojíme na konci června, měsíce zasvěcenému Božskému
srdci Páně. V tomto měsíci obvykle děti přistupují k prvnímu
svatému přijímání, bohoslovci bývají svěceni na jáhny a jáhni
na kněze. Do téhož měsíce spadá svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, a slavnost Těla a Krve Páně. Měsíc červen nám vlastně znovu staví před oči to, co si připomínáme na
Zelený čtvrtek: svátost kněžství a svátost eucharistie.
Napadají mne dvě otázky:
1. Co pro mne kněží udělali?
2. Co jsem já udělal pro kněze?
Máte alespoň téma pro osobní modlitbu. Rád bych ty odpovědi vyslechl nebo
si je přečetl. Jednak pro vlastní inspiraci (jsem totiž knězem), jednak také proto,
abych se připojil modlitbou k vaší vděčnosti či modlitbou přispěl k léčení bolesti ze
zklamání.
Dovolte mi ještě slovo ke svátosti eucharistie. Těsně před proměňováním se
připomíná kontext, ve kterém Pán Ježíš ustanovil spolu se svátostí kněžství i svátost eucharistie. Ten kontext je vlastně zarážející: „Neboť on, když se vydával na
smrt“ (2. eucharistická modlitba). V italském misále je to dokonce významově zúženo: „V noci, když byl zrazen“ (nella notte in cui fu tradito). Víme, jak to pokračuje:
„… vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníků a řekl: Vezměte
a jezte…“.
Právě toto pokračování nám ukazuje, že se Pán Ježíš nenechal zastavit bolestí
ze zrady nebo strachem o svůj život. Ne že by mu zrada nevadila. On ale víc vidí
svého nebeského Otce a Jeho přání nás zachránit, spasit. Připojuje se k tomu svojí
poslušností a věrností. A to vše je neseno velikou láskou k Otci a k nám, lidem hříšným a slabým. Tak nám otevírá cestu k věčnému životu.
Přeji všem hojnost Božího požehnání a Jeho ochrany také v čase dovolených
a prázdnin.		
P. Antonín Pražan, SDB

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 31. července 2022.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je již v pátek 22. července 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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Třináctá neděle v mezidobí
(1 Král 19,16b.19–21; Gal 5,1.13–18; Lk 9,51–62)
Nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek
Svátek Výročí posvěcení olomoucké katedrály
První pátek v měsíci
Sobotní památka Panny Marie
Čtrnáctá neděle v mezidobí
(Iz 66,10–14c; Gal 6,14–18; Lk 10,1–12.17–20)
Nezávazná památka sv. Prokopa, opata
Nezávazná památka sv. Alžběty Portugalské
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy,
hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu
a olomoucké arcidiecéze – doporučený svátek
Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě
Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
Nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
Sobotní památka Panny Marie
Patnáctá neděle v mezidobí
(Dt 30,10–14; Kol 1,15–20; Lk 10,25–37)
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Nezávazná památka sv. Jindřicha
Nezávazná památka bl. Hroznaty, mučedníka
Nezávazná památka sv. Kamila de Lellis, kněze
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Nezávazná památka Panny Marie Karmelské
Šestnáctá neděle v mezidobí
(Gn 18,1–10a; Kol 1,24–28; Lk 10,38–42)
Nezávazná památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Svátek sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Sedmnáctá neděle v mezidobí
(Gn 18,20–32; Kol 2,12–14; Lk 11,1–13)
Poutní mše svatá v kapli v Jaroslavicích v 10 hod.
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Památka sv. Gorazda a druhů
Památka sv. Marty
Nezávazná památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Sobotní památka Panny Marie
Osmnáctá neděle v mezidobí
(Kaz 1,2;2,21–23; Kol 3,1–5,9–11; Lk 12,13–21)
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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 pomohli s organizací Slavnosti Božího těla v našem městě.

Přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/2023

Rodiče budoucích prvňáčků a rodiče dětí, které u nás ve farnosti náboženství ještě
nenavštěvovaly, prosíme, aby vyplnili přihláškový formulář na webu farnosti.
Děti, které dosud navštěvovaly hodiny náboženství, nemusí přihlášku znovu 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. Rozvrh výuky náboženství v novém školním roce bude vyvěšen
na webu farnosti a v kostele od 20. srpna.

Prázdninový provoz ve farní kanceláři a na faře

Během prázdnin budou úřední hodiny ve farní kanceláři v těchto dnech a časech:
pondělí 8.00–10.00 hod. a 14.00–16.00 hod.
středa 8.00–10.00 hod. a 14.00–16.00 hod.
Klub Pod kánoí zůstává po nedělních bohoslužbách otevřen, pokud budou obsazovány služby. Zapisovat se můžete do rozpisu v klubu. Farní knihovna obnoví svoji
činnost v novém školním roce. Během prázdnin nebude úterní Klub maminek.

Bohoslužby během prázdnin

Během prázdnin nebudou bohoslužby ve čtvrtek v 17.15 hod. (pro rodiny s dětmi)
a v neděli v 11.30 hod. Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude v našem kostele mše
svatá v 7.00 hod. Doporučujeme zúčastnit se Národní pouti na Velehrad, kde bude
slavnostní poutní mše svatá v 10.30 hod. Hlavním celebrantem bude Michael F. kardinál Czerny, SJ, rodák z Brna a jeden z nebližších spolupracovníků papeže Františka. Podrobný program naleznete ve vývěsce v kostele nebo na webové adrese:
www.velehrad.eu

Pouť ke sv. Anně v Jaroslavicích

Zveme na poutní mši svatou do kaple sv. Anny v Jaroslavicích, která se uskuteční
v neděli 24. července v 10.00 hod.

Světový den prarodičů

Zvláštním dekretem, který zveřejnila Apoštolská penitenciárie, se u příležitosti Druhého světového dne prarodičů a starých lidí, 24. července, udělují plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na papežův úmysl) prarodičům, seniorům a všem věřícím, kteří se v uvedený
den zúčastní mše svaté, jíž bude Svatý otec předsedat ve Vatikánské bazilice, nebo
různých akcí, které se budou konat po celém světě, pokud přitom budou vedeni
opravdovým duchem pokání a lásky. Plnomocné odpustky lze získat rovněž pro
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duše v očistci. Ve stejný den mohou být uděleny také věřícím, kteří věnují dostatek
času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně, nebo virtuálně.
Mohou je také získat staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a kteří se duchovně zapojí do bohoslužeb
Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení. Apoštolská penitenciárie nakonec žádá kněze, aby s ochotou a velkorysostí vytvořili čas
a prostor ke slavení svátosti pokání.

Svatební ohlášky

Svátost manželství si v našem kostele udělí v sobotu 30. července v 11.00 hod.
Adam Náplava a Marie Kralovičová.

Příměstský farní tábor TIMEOUT má poslední volná místa

Ještě je několik posledních volných míst na příměstském farním táboře, který má
téma TIMEOUT. Tábor se uskuteční od 1. do 5. srpna a je určen dětem od 6 do 12 let.
Děti budou formou napínavé etapové hry poznávat, jak cennou hodnotou je čas
a jak lehce ho můžeme ve virtuálním světě poztrácet. Kromě zajímavého poznávání
je čekají zážitky s kamarády z farnosti při společných hrách a výletu do Lanáčku
v Otrokovicích. Čeká nás také přespání ve farním domě. Cena příměstského tábora
je 1200 Kč/dítě. Každý další sourozenec má slevu. V případě, že by se vaše dítě chtělo zúčastnit tábora, ale finanční situace vaší rodiny vám to nedovoluje, informujte
se o možné pomoci ve farní kanceláři. Bližší informace k programu: farnitaboryzlin@webnode.cz. Za všechny vedoucí tábora se už teď na děti těší Markéta Piknová
(tel. 606 715 994) a P. Ondřej Talaš.		
P. Kamil Obr, farář

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

Oznamy:
– Všechny děti, které byly letos u prvního svatého přijímání, povzbuzujeme, aby
začaly pravidelně přistupovat ke svatému přijímání a jednou za měsíc přicházet ke
svátosti smíření. Každou první neděli v měsíci mají děti přednost 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.
– 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.
Výuka náboženství (předběžné časy):
1. a 2. třída

čtvrtek v 15.30 hod.

3. třída

čtvrtek v 15.30 hod.

4. třída

čtvrtek ve 14.30 hod. (nebo později)

5. třída

čtvrtek ve 14.30 hod. (nebo později)

6. a 7. třída středa ve 14.45 hod. (nebo později)
8. a 9. třída středa v 15.30 hod. (nebo později)
– Modlitebí triduum modliteb matek dnes končí závěrečnou modlitbou v 16.00
hod. Tématem dnešní modlitby jsou CHVÁLY ZA PŘIJATÉ MILOSTI. Srdečně zveme
nejen maminky a babičky.
– Prázdninový rozpis mší svatých:
úterý

18.30

středa

7.30

čtvrtek

7.30

pátek

18.30

sobota

7.30

Nedělní pořad bohoslužeb zůstane do prázdnin nezměněn. O prázdninách pak nebude nedělní mše svatá v 8.30 hod.
– Kancelář bude v letním období otevřena v úterý a v pátek od 17.00 do 18.00 hod.
Úmysly mší svatých zapíšeme po kterékoli mši svaté.
P. Dan Žůrek, SDB
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POSELSTVÍ PAPEŽE KE 2. SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ

Poselství Svatého otce Františka
ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů (24. července 2022)
„Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Ž 92,15)
Moje milá, můj milý!
Slova žalmisty: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Ž 92,15) jsou dobrou
zprávou, skutečným „evangeliem“, tedy „radostnou zvěstí“, kterou můžeme světu
hlásat u příležitosti
druhého Světového
dne prarodičů a seniorů. Jsou v rozporu
s tím, co si o tomto
období života myslí
svět, a také s rezignovaným postojem
některých z nás starších lidí, kteří od budoucnosti už nic neočekáváme.
Mnoho lidí se stáří bojí. Považují je za
jakousi nemoc a jakémukoli kontaktu s ní je lepší se vyhnout. Myslí si, že staří lidé
nejsou jejich starostí a měli by pobývat odděleni, třeba v domovech nebo v zařízeních, kde se o ně postarají, abychom o ně nemuseli pečovat my. Je to „kultura skartace“: mentalita, která nám dává pocítit, že se lišíme od těch nejslabších a zranitelných, že se nás nedotýká jejich křehkost a že jsme od „nich“ a „jejich“ problémů
odděleni. Písmo nás učí, že ve skutečnosti je dlouhý život požehnáním a staří lidé
nejsou vyděděnci, kterým je třeba se vyhýbat, ale živoucí znamení Boží laskavosti,
která daruje život v hojnosti. Požehnaný domov, který opatruje starého člověka!
Požehnaná rodina, která ctí své prarodiče!
Stáří je životní období, jemuž neporozumíme snadno ani my, kteří ho již prožíváme. I když k tomu s odstupem času nakonec dojdeme, nikdo z nás se na něj
nepřipravil a zdá se, že nás jakoby zaskočilo. Nejvyspělejší společnosti vynakládají
na tuto životní etapu mnoho prostředků, ale nepomáhají nám ji pochopit a ocenit;
nabízejí plány zdravotní péče, ale ne projekty na plnohodnotné prožití tohoto období. Proto je obtížné hledět do budoucnosti a rozlišovat, jakým směrem se vydat.
Na jedné straně jsme v pokušení odmítat stáří tím, že skrýváme vrásky a předstíráme, že jsme stále mladí, zatímco na straně druhé se domníváme, že nemůžeme
dělat nic jiného než zklamaně prožívat čas smířeni s tím, že už nemůžeme „přinášet
žádný užitek“.
8
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Důchod a děti, které už dosáhly samostatnosti, způsobují, že mnohé z věcí, kterým jsme dříve věnovali čas a energii, už nejsou tak naléhavé... Vědomí, že naše
síly ubývají nebo že začíná nemoc, může zpochybnit naše jistoty. Zdá se, že svět se
svým rychlým tempem, kterému se snažíme stačit, nám nedává jinou možnost než
přijmout za svou myšlenku, že už nejsme k ničemu. A tak se vznáší k nebi modlitba
žalmu: „Nezavrhuj mě v čas stáří, neopouštěj mě, až ochabnou síly!“ (Ž 71,9).
Tentýž žalm – který uvažuje nad tím, že Pán byl přítomen ve všech obdobích
našeho života – nás však vyzývá, abychom i nadále doufali. Až zestárneme a zbělejí
nám vlasy, Bůh nám bude stále dávat dar života a nedopustí, aby nás přemohlo zlo.
Budeme-li mu důvěřovat, najdeme sílu ho stále chválit (srov. v. 14–20) a zjistíme, že
stárnutí není jen přirozené chátrání těla nebo nevyhnutelné plynutí času, ale dar
dlouhého života. Stárnutí není odsouzení, nýbrž požehnání!
Proto bychom o sebe měli pečovat a učit se aktivně prožívat svá aktivní léta
i z duchovního hlediska: pěstovat svůj vnitřní život vytrvalou četbou Božího slova,
každodenní modlitbou, přijímáním svátostí a účastí na liturgii. A spolu se vztahem
k Bohu udržovat také vztahy s druhými: především s rodinou, dětmi a vnoučaty,
kterým můžeme projevovat svůj láskyplný zájem; a rovněž vztahy s chudými a trpícími lidmi, jimž můžeme být nablízku konkrétní pomocí i modlitbou. To vše nám
pomůže, abychom se necítili být pouhými diváky v divadle světa, abychom se neomezovali na „pozorování z balkónu“, na stání u okna, protože život je všude kolem
nás. Když naopak zbystříme své smysly, abychom rozpoznali Pánovu přítomnost,
budeme jako „zelené olivy v Božím domě“ (srov. Ž 52,10), budeme se moci stát požehnáním pro ty, kdo žijí vedle nás.
Stáří není neužitečným obdobím, kdy bychom měli zůstat stát stranou a přestat
veslovat, ale obdobím, kdy ještě můžeme přinášet ovoce: čeká nás nové poslání,
které nás vybízí hledět do budoucnosti. „Výjimečná vnímavost stařeckého věku
k projevům pozornosti, hnutím mysli a citům, které nás polidšťují, by se měla stát
posláním mnohých seniorů a jejich volbou z lásky vůči novým generacím.“ To je náš
příspěvek k revoluci něhy, k duchovní a nenásilné revoluci, k níž vás, milí prarodiče
a senioři, zvu, abyste se stali jejími protagonisty.
Svět prožívá těžké období, poznamenané nejprve nečekanou a prudkou bouří pandemie a poté válkou, která poškozuje mír a rozvoj v celosvětovém měřítku.
Není náhodou, že se válka vrátila do Evropy v době, kdy odchází generace, která ji
zažila v minulém století. Tyto velké krize nás mohou učinit necitlivými vůči existenci jiných „epidemií“ a dalších rozšířených forem násilí, jež ohrožují lidskou rodinu
a náš společný domov.
Tváří v tvář tomu všemu potřebujeme hlubokou změnu, obrácení, které odzbrojí srdce a umožní každému rozpoznat v druhém bratra. A my, prarodiče a senioři, máme velkou zodpovědnost: naučit ženy a muže naší doby vnímat druhé se
stejným chápajícím a láskyplným pohledem, jaký věnujeme svým vnoučatům. Péčí
o druhé jsme pročistili svou lidskost a dnes můžeme být učiteli způsobu života, který je mírumilovný a pozorný k těm, kteří to nejvíce potřebují. Naše chování může
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být mylně považováno za slabost nebo poddajnost, ale budou to tiší, kdo dostanou
zemi za dědictví, a nikoli ti agresivní a násilničtí (srov. Mt 5,5).
Jedním z plodů, které máme přinášet, je ochrana světa. „Všichni jsme prošli rukama svých prarodičů, kteří nás drželi v náručí.“ Dnes je však čas, abychom drželi
ve svých náručích – konkrétní pomocí nebo třeba jen modlitbou – nejen své vnuky,
ale i mnohé jiné, vystrašené, které jsme ještě nepotkali a kteří možná utíkají před
válkou nebo kvůli ní trpí. Stejně jako svatý Josef, milující a starostlivý otec, chraňme
ve svých srdcích děti na Ukrajině, v Afghánistánu, Jižním Súdánu...
Mnozí z nás dozráli k moudrému a pokornému vědomí, které svět tolik potřebuje: nespasíme se sami, štěstí je chléb, který jíme společně. Vydejme svědectví těm,
kdo si namlouvají, že osobní naplnění a úspěch najdou v konfrontaci. Dokáže to
každý, i ten nejslabší. Už jen to, že umožníme druhým – často lidem z jiných zemí –,
aby se o nás starali, je způsob, jak říci, že společný život je nejen možný, ale i nutný.
Drahé babičky a drazí dědečkové, drahé stařenky a drazí starci, v tomto našem
světě jsme povoláni být budovateli revoluce něžnosti! Udělejme to tím, že se naučíme stále častěji a lépe využívat nejcennější nástroj, který máme a který je pro náš
věk nejvhodnější: modlitbu. „Staňme se také trochu básníky modlitby, zkusme hledat svoje slova, osvojme si ta, kterým nás učí Boží slovo.“ Naše důvěrná modlitba
může udělat mnoho: může doprovázet
bolestný výkřik těch, kdo trpí, a může
pomoci změnit srdce. Můžeme být
„stálým ‚sborem‘ velkého duchovního
chrámu, kde prosebná modlitba a chvalozpěv podporují společenství, které
pracuje a zápasí na poli života.“.
Světový den prarodičů a seniorů je
tedy příležitostí znovu s radostí říci, že
církev chce slavit společně s těmi, které Pán – jak říká Bible – „nasytil dny“.
Oslavme ho společně! Vyzývám vás, abyste tento den vyhlásili ve svých farnostech
a společenstvích; abyste navštívili nejosamělejší seniory doma nebo v domovech,
kde pobývají. Postarejme se o to, aby nikdo neprožil tento den v osamění. Mít někoho, na koho se můžeme těšit, může změnit dny, kdy si myslíme, že od budoucnosti
už nemáme očekávat nic dobrého. A z prvního setkání se může zrodit nové přátelství. Návštěva osamělých starých lidí je skutkem milosrdenství dnešní doby!
Prosme Pannu Marii, Matku něžnosti, aby nás všechny učinila tvůrci revoluce
něžnosti, abychom společně osvobodili svět od stínu osamělosti a od démona války.
Všem vám a vašim blízkým posílám své požehnání s ujištěním o své láskyplné
blízkosti. A vás prosím, nezapomeňte se za mě modlit!
Dáno v Římě u Sv. Jana v Lateránu dne 3. května na svátek svatých apoštolů
Filipa a Jakuba.		
FRANTIŠEK
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Farní pouť na Turzovku
V sobotu 28. května jsem se zúčastnil farní pouti na Turzovku. Vyjeli jsme krátce po půl sedmé ráno
dvěma autobusy od Městského divadla ve Zlíně.
Před devátou hodinou jsme dojeli do obce Korňa, odkud jsme vyrazili pěšky ke kostelu Panny Marie
Matky církve. Někteří poutníci se
dopravili nahoru na kopec Živčák
autobusy.
V 10 hodin začala mše svatá, kterou sloužil zlínský kaplan otec Miroslav Obšivan spolu s dalšími kněžími. Po mši svaté si někteří z nás
Interiéru kostela Panny Marie Matky církve na kopci
prohlédli věž kostela, odkud jsme
Živčák dominuje velkolepá mozaika od slovinského
měli nádherný výhled do okolí. Poumělce a teologa Marko Ivana Rupnika SJ
tom jsme se vydali ke kapli Panny
Marie, kde jsme si cestou nabrali vodu. Pak jsme sestoupili do městečka Turzovka.
Odtud jsme odjeli do Staré Bystrice, kde následovala prohlídka kostela sv. Michala, archanděla. Místní duchovní správce nám podal krátký výklad o historii tohoto místa. Po prohlídce kostela jsme šli do restaurace, kde jsme měli objednaný
oběd. Na jídelníčku samozřejmě nechyběly halušky.
Krátce po obědě jsme si prohlédli místní orloj, který je jediným orlojem na Slovensku. Spokojení a plní krásných zážitků jsme se vydali na zpáteční cestu.
		
Mario Václavek

Děkovná pouť na Svatý Hostýn
V sobotu 11. června jsme se s rodinami dětí, které letos přijaly první svaté přijímání, vydali na děkovnou pouť na Svatý Hostýn.
V bazilice Nanebevzetí Panny Marie jsme společně s otcem Jiřím, který celou
akci zorganizoval, slavili mši svatou. Po výborném obědě jsme se pomodlili křížovou
cestu. Tu pak děti znovu prozkoumaly při plnění úkolů, které pro ně připravila paní
katechetka s otcem Jiřím. Krásný slunečný den jsme zakončili opékáním špekáčků.
Moc děkuji otci Jiřímu za nádherný den a za vše, čím nás i naše děti v tomto
školním roce obohatil.		
Eva Mihalová
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Pouť pro dědečky, babičky a vnoučata

„Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Ž 92,15) – to je téma papežského poselství k druhému Světovému dni prarodičů a seniorů. Letos připadá na 24. červenec.
Papež tento den vyhlásil loni a datum stanovil v blízkosti svátku Jáchyma a Anny,
prarodičů Panny Marie. Podle Svatého otce jsou prarodiče „evangeliem“ ve světě,
který seniory vytěsňuje mnohdy na okraj společnosti. „Dlouholetost je ovšem požehnáním a požehnaný je dům, který ctí své starce a pečuje o ně,“ zdůrazňuje Svatý
otec.
Při příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů zveme nejen prarodiče
s vnoučaty, ale každého, kdo má zájem, na poutní sobotu 23. července. Navštívíme
dvě významná slovenská poutní místa – Butkov a Skalku u Trenčína. Odjezd autobusu je v 8.00 hod. od Městského divadla ve Zlíně, návrat je plánován do 20.00
hod. Přihlášovat se můžete v prodejně Veni, cena je 400 Kč, děti do 15 let 200 Kč.
Jednáme o účasti také s P. Ivanem Fišarem a P. Miroslavem Obšivanem. Pouť je
vhodná i pro ty, kdo mají potíže s chůzí. Občerstvení s sebou, tentokrát nebudeme
mít společný oběd v restauraci. Pouť pořádá farnost sv. Filipa a Jakuba ve spolupráci s Centrem pro rodinu.
Skalní sanktuárium Božího milosrdenství na hoře Butkov je dílo Boží prozřetelnosti. Neváže se k žádnému mimořádnému předmětu či mimořádné události.
Butkov je obrazem synodálního kráčení Církve.
Na tuto horu přichází věřící, nevěřící, hledající,
lidé toužící po odpočinku, obdivovatelé umění,
lidé toužící najít ticho k modlitbě, mladé rodiny se
svými dětmi i invalidé a starší, toužící vidět místo,
o kterém se doslechli. Přicházejí sem i lidé, kteří
Snímek Mário Maňák milují procházky a přírodu. Každý přichází s jiným
úmyslem. Všichni však přijdou až pod butkovský kříž, znak Boží Lásky, která chce
svým Milosrdenstvím zachránit každého člověka. Na hoře Butkov se pomodlíme
Křížovou cestu a budeme slavit mši svatou.
Skalka nedaleko od Trenčína je spjatá s životem mnichů sv. Svorada Ondřeje
a Benedikta a je oblíbeným poutnickým místem nejen pro obyvatele Pováží, ale celého Slovenska, Moravy a Polska. První zastávka
bude v areálu kláštera Velká Skalka. Pouť zakončíme adorací a svátostným požehnáním ve farním kostele ve Skalce nad Váhem, který je zasvěcen sv. Imrichovi Uherskému.
Podrobnější informace o obou poutních
Snímek Andrej Staňo
místech najdete na webových stránkách:
putnickemiestoskalka.sk a krizbutkov.sk
Prosíme o modlitby za duchovní užitek této pouti a těšíme se na společně prožitý čas našeho společenství.
František Chvatík
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Poděkování olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi

Také jako poděkování končícímu olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi za jeho dlouholetou službu v čele naší arcidiecéze a v prosbách o hojnost milostí
do jeho nové služby arcibiskupa pražského prožijí lidé ve čtvrtek 30. června mši svatou k výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci. Bohoslužba začíná v 17.00
hod. a po jejím skončení jsme
zváni k přátelskému setkání
v blízkosti katedrály.
Odjezd autobusu od
Městského divadla ve Zlíně
je ve 14.30 hod. a návrat do
21.00 hod. Přihlásit se můžete do 28. června v prodejně
Veni, cena je 200 Kč.
Pane Ježíši Kriste, jsi ženichem své nevěsty církve. Ty
si povoláváš lidi, aby v církvi
zastávali nejrůznější úřady
Snímek Josef Polehna, Člověk a Víra
a služby. Pověřil jsi na třicet let
vedením místní církve otce arcibiskupa Jana a my ti děkujeme za vše, co jsi skrze něj
vykonal. V tyto dny, kdy přebírá nové poslání, tě prosíme, abys mu nepřestal žehnat
a obdařil jej všemi potřebnými dary Ducha svatého. Amen.
František Chvatík

Nedělní rodinný gastrovýlet

Srdečně zveme všechny farníky na další nedělní rodinný gastrovýlet, který se
uskuteční v neděli 26. června. Odjíždět budeme ve 14.03 hod. ze zastávky Školní,
pojedeme trolejbusem č. 11 na
zastávku Hvozdenská a poté půjdeme asi 2 km pěšky do kopce
po zpevněné cestě. Cílem nám
bude Biofarma Juré, kde nalezneme zvířátka, dětské hřiště i bioprodukty k osvěžení. Návrat zpět
je plánován kolem 18. hodiny.
Pro více informací volejte na tel.
774 370 898. Těšíme se na vás.

Klub maminek o prázdninách

O prázdninách bude Klub maminek uzavřen, nebudou probíhat ani otevřené
Modlitby matek. Těšit se budeme opět po prázdninách.
Alžběta Volfová
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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 (2022.3)

Pečujete o své blízké a jste již unaveni? Staráte se o člověka s handicapem 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 nebo svoji vlastní? Ztrácíte se v legislativě a obtěžuje vás běhání na úřady?
Pokud jste alespoň jednou odpověděli „ano“, pak právě pro vás je určeno naše
pozvání na akci Pečující rovněž potřebují péči, která se uskuteční v úterý 12. července v 15.30 hod. v našem centru na ulici Zálešná I/3222 ve Zlíně.
Více na e-mailu: jana.strouhalova@zlin.charita.cz nebo na tel.: 739 245 973.
		
Jana Strouhalová
KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ ZA MĚSÍC KVĚTEN 2022
KŘTY
Julie Filoména Nevařilová

Maxmilian Michal Družbík

Benedikt Adamík

Alexandr Gaja

Jáchym Janásek

Teodora Gaja

Jakub Gabriel Lorenc

Joel Isaac Hernandez Lanza

Alžběta Kopecká

Jolana Brigita Jurasová

Metoděj Slezák

Amálie Kolářová

Vilém Slezák

Stella Zatloukalová

Vincent Václav Družbík

Tomáš Gajdošík

SŇATKY
Stanislav Mechl a Marta Jonášková
David Šerý a Natálie Frolková
POHŘBY
Ludmila Čechová (1941)

Jaroslava Olšerová (1939)

Milada Geherová (1933)

Marián Čapek (1933)

Olga Vendolská (1951)
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