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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Slovo života
„O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám.“
Začátek prvního Janova listu v sobě nese „nálož“ velké
síly. Je ukryta v hluboké, intenzivní a dlouhodobé osobní zkušenosti se zjeveným Otcovým Slovem. Ze setkání s Ježíšem se
přirozeně rodí touha (možná i nutnost) sdělit to dál: „Toto vám píšeme, aby naše
radost byla úplná“ (1 Jan 1,4).
K autentickému životu s Bohem patří také sdílení Božího slova ve společenství.
Vím, že v našich farnostech tu a tam probleskují „biblická tria“. Jedná se v zásadě
o sedm setkání tří lidí, kteří si po osobní četbě biblického úryvku sdělují, co je oslovilo. Společně se také modlí.
Pro ilustraci uvádím některé z výroků, které pochází z několika biblických skupinek:
•Ježíš pracuje s tím, co má.
•Nenechá nás ve štychu.
•Pane, nemám nikoho.
•Někdo skutky koná, na někom jsou vykonány.
•Bůh nechává prostor lidem.
•Největší dary mohou přicházet i nečekanou, bolestnou cestou.
Najednou mám Boha ve svém životě.
•Bůh se nad nás nepovyšuje.
Člověk díky společenství vnímá Boží slovo „vícerozměrně“. Nejen to, co sám
v textu zahlédne, ale co mu Bůh říká skrze bratry a sestry čtoucí tentýž biblický
úryvek. A potom žasne a zakouší, že Boží slovo je opravdu živé a aktuální. Ať tomu
tak je i v novém roce 2023. K tomu vám žehnám.
P. Antonín Pražan, SDB

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 8. ledna 2023.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je již v pátek 30. prosince 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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Čtvrtá neděle adventní
(Iz 7,10–14; Řím 1,1–7; Mt 1,18–24)
Štědrý den
Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční
(Iz 52,7–10; Žid 1,1–6; Jan 1,1–18)
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Světový den modliteb za mír
(Nm 6,22–27; Gal 4,4–7; Lk 2,16–21)
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
Nezávazná památka Nejsvětějšího jména Ježíš
Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek
První pátek v měsíci
Nezávazná památka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze
Svátek Křtu Páně
(Iz 42,1–4.6–7; Sk 10,34–38; Mt 3,13–17)

CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín – Jižní Svahy; tel.: 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz, www.cpr-zlin.cz

Proběhl kurz Manželské večery

Po sedm nedělních podzimních podvečerů se u nás v Centru pro rodinu rozsvítila světla a svíčky na stolech a vyzdobený přednáškový sál vítal osm manželských
párů k setkání. Po sedm podvečerů jsme měli možnost se v každodenním shonu zastavit a povídatt si pouze se svým partnerem o svém vztahu. Každým večerem nás
provedlo praktické a poutavě zpracované tematické video. Měli jsme také možnost
se seznámit s novými páry a navázat nová přátelství. Děkujeme všem zúčastněným
manželským párům za atmosféru pohody a důvěry, kterou se nám společně podařilo vytvořit, a všem přejeme na společné cestě pevnější a jistější krok.
Milí přátelé a příznivci, děkujeme vám za spolupráci a podporu v tomto nelehkém roce, které si velmi vážíme, a přejeme všem pokojné a radostné prožití svátků
narození našeho Pána Ježíše Krista a v novém roce Boží požehnání a pevné zdraví.
Za tým Centra pro rodinu Zlín		
Veronika Holíková
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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 si zakoupili vánoční hvězdy a podpořili tak dětské onkologické centrum v Olomouci. Děkujeme také za přípravu mikulášských balíčků pro děti
a za napečení buchet a službu při rorátních snídaních na faře.

Zapisování intencí

Probíhá zapisování intencí na mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku. Můžete
využít formulář na webu farnosti nebo navštívit kancelář fary v úředních hodinách
v pondělí a ve středu.

Zpovídání před Vánocemi

Mimořádné zpovídání před Vánocemi bude v týdnu od 19. do 23. prosince 2022.
6.00–7.00
9.00–12.00
14.00–17.00
17.00–19.00
19. prosince
P. K. Obr
nezpovídá se nezpovídá se P. K. Obr
P. I. Fišar			
P. I. Fišar
P. M. Obšivan			
P. M. Obšivan
P. J. Luňák			
P. J. Luňák
20. prosince
P. K. Obr
P. M. Strnad P. L. Jambor
P. K. Obr
P. I. Fišar
P. J. Polách
P. F. Sedláček P. I. Fišar
P. M. Obšivan			
P. M. Obšivan
P. J. Luňák			
P. J. Luňák
21. prosince
P. K. Obr
P. A. Ptáček
P. A. Ptáček
P. K. Obr
P. I. Fišar
P. R. Turko
P. P. Šupol
P. I. Fišar
P. M. Obšivan 			
P. M. Obšivan
P. J. Luňák 			
P. J. Luňák
22. prosince
P. K. Obr
P. T. Káňa
P. T. Káňa
P. K. Obr
P. I. Fišar
P. M. Šálek
P. V. Hlavica
P. I. Fišar
P. M. Obšivan 			
P. M. Obšivan
P. J. Luňák 			
P. J. Luňák
23. prosince
P. K. Obr
P. A. Pražan
P. P. Caha
P. K. Obr
P. I. Fišar
P. J. Polák
P. J. Polák
P. I. Fišar
P. M. Obšivan 			
P. M. Obšivan
P. J. Luňák 			
P. J. Luňák

Vánoční program farnosti

24. 12. sobota – Štědrý den
6.30 – mše svatá – roráty
15.00 – „půlnoční“ mše svatá pro rodiče s dětmi, po ní se bude rozdávát Betlémské
světlo (přenos)

ŽIVOT FARNOSTÍ   23 • 2022

52

22.00 – „půlnoční“ mše svatá se zpěvy koled (přenos)
25. 12. neděle – Slavnost Narození Páně
mše svaté v 7.00, 8.30, 10.00 (přenos), 11.30 a v 18.30 hod. (adorace v 17.00 nebude)
26. 12. pondělí – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
mše svaté v 7.00, 8.30, 10.00 (přenos), 11.30 a v 18.30 hod.
16.00 – Živý betlém na náměstí Míru s doprovodným programem v kostele sv. Filipa
a Jakuba
27. 12. úterý – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
mše svaté v 6.30 a v 18.30 hod. s žehnáním vín
16.00 hod. – Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, umělecký sbor Dvořák
28. 12. středa
mše svaté v 6.30 a v 18.30 hod.
29. 12. čtvrtek
mše svaté v 6.30 a v 18.30 hod.
30. 12. pátek – svátek Svaté Rodiny
mše svaté v 6.30, 17.00 (přenos TV Noe) a v 18.30 hod. (obě večerní mše svaté budou s obnovou manželských slibů)
31. 12. sobota – svátek sv. Silvestra
mše svaté v 6.30 a v 17.00 hod. – představení výroční zprávy farnosti (přenos)
23.00–24.00 hod. – tichá adorace
1. 1. neděle – Slavnost Matky Boží Panny Marie (doporučený, zasvěcený svátek)
mše svaté v 7.00, 8.30, 10.00 (přenos), 11.30 a v 18.30 hod. (adorace v 17.00 nebude)
6. 1. pátek – Slavnost Zjevení Páně – Tři králové (doporučený, zasvěcený svátek)
mše svaté v 6.30, 17.00 a v 18.30 hod.
8. 1. neděle
mše svaté v 7.00, 8.30, 10.00 (přenos), 11.30 a v 18.30 hod. (adorace v 17.00 nebude)
Mimo bohoslužby bude kostel volně přístupný.

Komunita Sant’Egidio

Pro ty z vás, kterým leží na srdci lidé na okraji a máte touhu pomáhat, je zde nabídka
zapojit se do činnosti Komunity Sant’Egidio, která začíná působit i v našem městě.
Její členové se začínají scházet každé úterý v Regině a jsou otevřeným společenstvím. Bližší informace najdete na webu www.santegidio.cz

Sbírka vánočního cukroví pro potřebné

Je již tradicí, že ve spolupráci s Červeným křížem připravujeme vánoční večeři s balíčky pro lidi, kteří tráví svátky na ulici. Proto také letos prosíme o příspěvky formou
vánočního cukroví nebo ovoce pro tyto naše bližní. Přinášet je můžete do čtvrtka
22. prosince na faru.

Hledají se tříkráloví koledníci

V sobotu 7. ledna příštího roku se opět uskuteční v našem městě tradiční celonárodní sbírka Charity Zlín – Tříkrálová sbírka. Jedná se o krásnou příležitost, protože
každý z nás se může zapojit. Již nyní se můžou hlásit zájemci o koledování, ale především vedoucí skupinek naší farní koordinátorce, kterou je paní Anna Gerychová
(e-mail: anna.gerychova@seznam.cz, tel. 737 313 380).
6
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Připravujeme Kurz Alfa

V lednu začne Kurz Alfa, přihlašování již bylo spuštěno přes farní web. Informace
jste si mohli přečíst v minulém zpravodaji a jsou také na webu farnosti. Prosím,
rozhlédněte se ve svém okolí, jestli nemáte kolem sebe hledajícího člověka, a povzbuďte ho k účasti na kurzu. Můžete ho také doprovodit na první večer (18. ledna),
který začíná slavnostní večeří.

Arcibiskupské víno na Vánoce

V sakristii kostela a v neděli v garáži fary je vánoční nabídka kvalitních Arcibiskupských vín nejvyšší řady Exclusive. Nyní pro vás máme víno ALIBERNET, moravské
zemské víno červené 0,75 l, za dobrovolný příspěvek 200 Kč. Na další oblíbená vína
MERLOT, PÁLAVA a PINOT BLANC můžete přispět doporučenou částkou 250 Kč.
Děkujeme za podporu oprav a investic v kostele.

Stolní kalendáře farnosti

Nabízíme vám možnost si vzít stolní kalendář naší farnosti v prodejně VENI, v sakristii a v kanceláři fary za snížený dobrovolný příspěvek 50 Kč. Je to vhodný dárek pro
vaše blízké, sousedy a přátele.		
P. Kamil Obr, farář

HUDBA V NAŠICH KOSTELÍCH O VÁNOCÍCH

Pozvánka na varhanní koncerty

Přijměte pozvánku na vánoční varhanní koncerty zlínského varhanníka Ludvíka Šuranského.
Kostel sv. Petra a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí
pondělí 26. prosince 2022 v 16.00 hod.
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně
úterý 27. prosince 2022 v 19.30 hod.
Kostel Všech svatých ve Hvozdné
čtvrtek 29. prosince 2022 v 18.00 hod.
Program: Johann Sebastian Bach (Preludium a Fuga C dur BWV 545), Johann Pachelbel (Aria Quarta aus dem Hexachordum Apollinis), Nicolaus Bruhns (Preludium
e moll), Bohuslav Matěj Černohorský (Toccata in C a Fuga in a), Josef Ferdinand
Norbert Seger (Toccata a Fuga D dur), Jan Křtitel Kuchař (Adagio As dur), Anonimo
(Fuga de Temprore Natalis in C), Charles John Stanley (Voluntary in G Op. 7,No. 9),
Craig Sellar Lang (Tuba tune in D Op. 15) a Léon Boëllmann (Toccata z Gotické Suity
Op. 25).		
Ludvík Šuranský

Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Dvořák

Zveme vás na Vánoční koncert zlínského smíšeného pěveckého sboru Dvořák,
který se uskuteční v úterý 27. prosince v 16.00 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba.
Na programu koncertu bude Zvěstování od Dalibora Štrunce a Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby. Vstupné je 150 Kč, děti do 12 let zdarma.
Anna Štroblíková
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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
– Setkání s prezidentským kandidátem, senátorem Pavlem Fišerem, se konalo ve
středu 7. prosince v našem kostele.
– Ve čtvrtek 8. prosince jsme mohli prožít přednášku a besedu s P. Janem Polákem,
bývalým zlínským kaplanem a nyní vyučujícím na Teologické fakultě v Olomouci.
Téma bylo tentokrát z oblasti morální teologie a týkalo se obtížných otázek z bioetiky a morálky.
Děje se
– Prožíváme advent. V úterý ráno v 6.30 hod. se konají roráty. Děti pak mají společnou snídani v sále „B“.
– Děti také prožívají adventní aktivitu, kterou „rozsvěcují Zlín“.
– Pod vedením realizačního týmu (Zdeněk Lambor, Marcela Sousedíková a Radek
Výsmek) se cvičí scénka na bohoslužbu slova na Štědrý den.
– Nacvičuje sbor a schóly a také muzikanti, kteří chtějí hrát před kostelem na Štědrý
večer před mší svatou v noci. Ta začíná ve 22.00 hod.
V adventní době zveme
– Duchovní obnova farnosti bude v neděli 18. prosince od 15.00 do 17.00 hod.
– Koncert ZUŠ Harmonie bude v našem kostele v neděli 18. prosince v 18.00 hod.
– Svátost smíření před Vánocemi bude od středy do pátku (21.–23. 12.) v době od
9.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 18.30 hod.
– Svátost smíření dětí bude ve středu (21. 12.) od 17.00 do 18.00 hod. a ve čtvrtek
od 14.00 do 15.00 hod.
– Velký úklid kostela bude v pátek (23. 12.) po večerní mši svaté (od 19.05 hod.).
Připravujeme a ve vánoční době zveme
– bohoslužby:
24. 12. sobota Štědrý den: v 7.30 a v 16.00 hod. bohoslužba slova (a scénka dětí),
ve 22.00 hod. mše svatá „V noci“.
25. 12. neděle Slavnost Narození Páně, mše svaté jako v neděli.
26. 12. pondělí Svátek sv. Štěpána, mše svaté v 7.30, 10.00 a v 11.30 hod.
27. 12. úterý
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, mše svatá v 18.30 hod.
28. 12. středa
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků, mše svatá v 7.30 hod.
29. 12. čtvrtek Pátý den v oktávu Narození Páně, mše svaté v 7.30 a v 18.30 hod.
30. 12. pátek
Svátek Svaté Rodiny, mše svaté v 7.30 a v 18.30 hod.
31. 12. sobota
Svátek sv. Silvestra, mše svatá v 7.30 hod., v 17.00 hod. bude
děkovná mše svatá za uplynulý rok.
– koncert:
Vánoční varhanní koncert Ludvíka Šuranského bude v našem kostele v úterý
27. prosince v 19.30 hod.
– adorace:
Na svátek sv. Silvestra bude v kostele od 22.30 hod. adorace. P. Dan Žůrek, SDB
8
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Ministranti v našem kostele

O Slavnosti Krista Krále složili naši nejmladší ministranti svůj ministrantský slib.
Do kroužku MINISTRANT se může přihlásit každý chlapec, který už začal přípravu na první svaté přijímání nebo od třetí třídy ZŠ.
Ministranti jsou součástí naší farnosti, ale stejně tak jsou součástí Salesiánského klubu mládeže (SKM Zlín). Ve farnosti vykonávají podstatnou službu při liturgii,
v SKM jsou jedním ze zájmových kroužků.
Našim cílem je:
•Lidský i křesťanský rozvoj jejich osobnosti. Vedeme k odpovědnosti a službě.
•Pomoc při navázání přátelství s Bohem. Uvádíme do duchovního života.
•Vytvoření dobré klukovské party. Snažíme se, aby měli věřící kamarády.
•Naučit je sloužit při liturgii v kostele a dát jim základní liturgické znalosti.
Kroužek je rozvojový od ministranta začátečníka až po lektora, od nováčka až
po animátora ministrantů.
Završením každého školního
roku je pobyt na táboře v přírodě. Proto si hoši osvojují také
základní tábornické dovednosti. Na táboře nebo na podzim
chlapci skládají „modrou zkoušku“, která obsahuje témata celého školního roku. Znamením
úspěšného složení zkoušky je
možnost nosit modré cingulum.
Chlapci se schází na pravidelné schůzce každé úterý od 15.00 do 16.15 hod.
Program začíná hrou na prostranství před kostelem, následuje modlitba a slovo pro
všechny v kostele. Tento rok jdeme po stopách sv. Pavla, zajímá nás bohoslužba
slova a Bible.
Potom se rozdělí do svých
skupinek po 7 členech. Skupinky
vedou starší ministranti (MAXISTRANTI) a mají vlastní program.
Schůzka je zakončena hrou na
hřišti a v případě špatného počasí společnou krátkou hrou ve
farním sále.
Tento školní rok ministruje v naší farnosti asi třicet ministrantů, kteří chodí na
pravidelné schůzky. Kromě nich jsou zváni mladí muži, kteří už mají „ministrantský
výcvik“ dávno za sebou, ale stále jsou rádi blízko u oltáře.
P. Petr Vaculík, SDB
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Spuštěn prodej vstupenek na farní plesání

Po dětské a desáté nedělní mši svaté si můžete zakoupit v Klubu pod kánoí na
faře v Sadové ulici vstupenky na Farní ples farnosti sv. Filipa a Jakuba, který se bude
konat v sobotu 21. ledna v Kulturním domě ve Fryštáku. Doprava tam i zpět bude
zajištěna autobusem.
Pro zdárný průběh plesu sháníme dobrovolníky. Do dobrovolnické služby se
můžete zapsat u prodeje vstupenek.		
Marek Bobál

Vznikající Komunita Sant' Egidio

Rádi bychom vás pozvali na úplně
první setkání vznikající Komunity Sant‘
Egidio ve Zlíně. Jsme dvě maminky
na mateřské s humanitním zaměřením a srdcem otevřeným pro chudé.
Jako studentky jsme byly aktivní právě v této Komunitě, která se po vzoru
svatého Františka z Assisi zaměřuje na
chudé lidi v tom nejširším slova smyslu.
Ve Zlíně vnímáme, že chybí laická pomoc bezdomovcům, kterým nejvíce chybí přátelství a laskavé slovo. Jak to chceme
změnit? Každé úterý se budeme scházet v polyfunkčním domě Regina k přípravě
občerstvení (baget, teplých nápojů) pro místní
lidi bez domova. Poté za nimi vyrazíme do ulic
a nabídneme jim něco k snědku a hlavně naslouchající uši a vlídné, neodsuzující slovo. Máme
zkušenost, že to opravdu není málo. Na základě
pravidelných setkávání vznikají s těmito lidmi
blízké vztahy a oboustranné přijetí. Nechceme
lidi bez domova měnit ani jim primárně nabízet
bydlení, práci apod. – na to jsou zařízené sociální služby. Chceme je nechat zakusit teplo lidských srdcí, solidaritu a sounáležitost, jak nám
ukazuje náš Pán v evangeliu. Po setkání s chudými bude od 19.00 hod. následovat společná
modlitba.
Časový plán je: každé úterý v 17.00 hod. chystání občerstvení, v 18.00 hod. vyrazíme do ulic a v 19.00 hod. bude společná modlitba.
Pokud plánujete přijít, napište nám na e-mail: santegidio.zlin@gmail.com
Více informací na www.santegidio.cz nebo na facebooku Sant' Egidio Czech Republic.		
Anna Kopecká a Tereza Ponížilová
10
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HLASY A OHLASY

Nová kaplička v Jaroslavicích

Přibližně 60 obyvatel z Jaroslavic a okolí Zlína se sešlo v sobotu 3. prosince 2022
na Jaroslavických Pasekách v blízkosti pamětní Masarykovy lípy na malé rodinné
slavnosti, kdy zde byla požehnána nová výklenková kaple Panny
Marie. Akt požehnání provedl
P. Pavel Martinka, farář v Želechovicích nad Dřevnicí, protože Jaroslavické Paseky územně spadají
do želechovické farnosti.
Kaplička byla v místě přírodního parku Jaroslavické Paseky instalována v průběhu léta.
Její výstavbu na své vlastní náklady a z vlastní iniciativy provedl neSnímek autor
jmenovaný občan ze Želechovic
nad Dřevnicí, který ji posléze daroval do majetku statutárního města Zlína. Veškeré
prováděné práce byly předem konzultovány se zástupci Odboru kultury a památkové péče a Odboru městské zeleně zlínského magistrátu.
Tato menší sakrální stavba byla zbudována v rámci snahy o zkulturnění nejbližšího okolí Jaroslavic, má dotvářet okolní krajinu a zároveň být místem k zastavení,
klidu a zamyšlení. Podobně jako starší stavby tohoto typu pomyslně označuje křižovatku cest a zajímavé místo, které okolní krajina nabízí.
Josef Pala

Víkendovka babyscholičky

V sobotu 26. listopadu zaplnilo farní
dům kolem 20 malých zpěváčků a jejich
vedoucích. Celý den jsme pilně trénovali adventní a vánoční písničky, zkoušeli
různé hudební nástroje, ale samozřejmě
bylo spoustu času i na hry a navázání nových kamarádských vztahů. Starší děti
zůstávaly přes noc a v neděli jsme se
všichni potkali na mši svaté.
Víkendovka je pro děti i vedoucí obzvláště důležitá akce, jelikož nabízí spoustu času na vzájemné poznávání se, kterého se nám při nedělních zkouškách nedostává. Děkuji moc všem vedoucím a pani
Petrošové, která se už tradičně starala o jídlo.
Tereza Kotalová
ŽIVOT FARNOSTÍ   23 • 2022
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Pověření ke službě nemocným

Dne 26. listopadu 2022 v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně složili při slavnostní ekumenické bohoslužbě slib do rukou svých představených nemocniční kaplani
působící v nemocnicích a domovech pro seniory Zlínského kraje. Ekumenické bohoslužbě předsedali olomoucký biskup Josef Nuzík a synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný. V Krajské nemocnici Tomáše Bati nyní působí
v rámci oddělení Klinické pastorační péče kaplani Vít Kadlčík, Michaela Kadlčíková,
Zbyněk Král a evangelický farář Pavel Šebesta.
Nemocniční kaplani jsou součástí multidisciplinárního týmu paliativní péče –
Podpůrného a paliativního týmu KNTB.

Zprávy z kaplanské služby KNTB

Ze srdce děkujeme všem kněžím, zdravotníkům, akolytům, dobrodincům za
spolupráci v péči o nemocné a jejich blízké. Bez jejich pomoci a modliteb by nebyla
služba nemocničních kaplanů možná. Kněží pacientům udělili do dnešního dne 380
svátostí. V letošním roce byla u příležitosti Světového dne nemocných v kostele sv.
Filipa a Jakuba sloužena mše svatá a u příležitosti Památky zesnulých za doprovázené pacienty, jejich rodiny a též za všechny zdravotníky mše svatá v kostele Panny
Marie Pomocnice křesťanů. Díky paní Dr. Martě Hošťálkové z institutu Jsme blízko
vám proběhla v létě duchovní obnova pro zdravotníky. V letošním roce přijal jáhenské svěcení Mgr. Zbyněk Král a tým posílil Mgr. Pavel Šebesta. Tři z nás jsme zdárně
ukončili kurz nemocničního kaplana při CMTF Olomouc. Kolega Vít Kadlčík mohl
prezentovat téma spirituální péče o nemocné v kurzu Paliativní péče, který probíhal
na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín.
Služba akolytů v KNTB je opět aktivována, akolyté navštíví nemocné 25. prosince 2022 a 1. ledna 2023. Mše svaté v nemocnici zatím slouženy nejsou.
Tel. 731 140 734 (nepřetržitá telefonická služba).
Michaela Kadlčíková

Neustoupím, když to nevzdáš

To jsou slova, která jsem slyšela ze svého
nitra – přibližně z místa, kde bije srdce a kde
má člověk svědomí – ve chvílích, když to bylo
s manželem moc špatné.
Oba jsme se nakazili covidem. Já jsem
měla lehčí průběh, jeho odvezli do nemocnice. Paní doktorka, která ho přijímala, mi hned
volala, že je v kritickém stavu, nedaří se jim okysličování, ať si zavolám ráno, jak to
dopadlo. Byla velice citlivá, jsem vděčná za její přístup. Věděla jsem, že je to špatné,
ale až tak rychlý postup jsem nečekala.
Brečela jsem, zkoušela jsem se modlit. Šlo to ztuha, bylo mi v tu noc velice úzko.
Věděla jsem, že to nesmím vzdát, ale neustále jsem padala do depresí a temných
12
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myšlenek. Ráno mi řekli, že manžel sice žije, ale je stále v kritickém stavu. Poprosila jsem o přímluvu své nejbližší, všechny známé, o kterých vím, že se umí modlit.
Oni prosili i za mě. Chvílemi jsem opravdu cítila jejich modlitbu, i můj strach se
umenšoval. Mám úžasné přátele.
Nicméně manželova léčba trvala dlouho. Strávil celkem 881 hodin na plicním
ventilátoru, provázen problémy různého typu. V průběhu léčby do jeho těla museli vpravit mnoho druhů antibiotik, jak horečky stoupaly, klesaly a zase stoupaly.
Měl ventilaci na vysokém stupni, vícekrát mu nasadili oběhovou podporu, dostal
několikrát elektrický výboj do srdíčka, protože běžné postupy nezabíraly. Měl
oboustranný zápal plic, rentgen ukazoval veliké poničení. Bylo to propojené se zánětem srdečního svalu a na ten se umírá.
Blížil se 40. den hospitalizace. Sestřička si vyžádala mé telefonní číslo, kdyby
něco, protože stav se nelepšil. V tu dobu jsme stále byli provázeni modlitbami našich přátel, a dokonce úplně neznámých, ale nádherných lidiček. Jak jinak si vysvětlit ten stav, když jsem se cítila v bezpečí a byla jsem jakoby nesena na nějaké hladině
či v proudu. Dokonce i slovo víra se podobá slovu vír, ať už si představíme jakýkoliv
– vzdušný nebo vodní.
Jedna sestra mě povzbuzovala slovy: „Vydrž, někdy
se stává, že se to po čtyřicítce zlomí.“ A měla pravdu. Pustili mě na ARO, modlila jsem se, povolávala jsem ho do
života. Později mi řekl, že se viděl v jakémsi šedém tunelu
a pomalu odcházel. Potom jsem se na jiném konci objevila já, zářila jsem a volala na něho, ať se vrátí. On o tom
v tu chvíli ani moc nepřemýšlel, otočil se mým směrem
a vydal se za mnou.
Komplikace se po 40 dnech zmírnily a manžela pomalu začali probouzet. Zkontrolovali mu plíce – saturace ukazovala 98 %. I tak ještě nebylo úplně vyhráno.
Dostavily se problémy jiného typu, ale už to vypadalo nadějně. Časem ho převezli
na oddělení rehabilitace, kde ho postavili na nohy. Řešili mu spadlé špičky – to covidoví pacienti mívají – i celkovou hybnost. Jakmile začal dělat pár kroků s chodítkem,
byl po 125 dnech léčení v nemocnici propuštěn domů. Dnes k nám jezdí dvakrát
denně sestřičky a převazují mu dekubity (proleženiny), jezdíme na rehabilitaci s nohama, ale lepší se to. Víme, že zotavovat se bude ještě několik měsíců.
Bůh nám stvořil i zdravotníky, bez jejichž vydatné pomoci si to neumím představit. Dal jim znalosti o těle, trpělivost a pevné nervy, je to až obdivuhodné, co
musí řešit a s čím se potýkají. Ale po každém z nás chce, abychom hledali Jeho tvář,
pomoc z Jeho strany. Touží po naší spolupráci – právě teď, v době jakéhosi celosvětového soužení.
Děkujeme vám všem, kteří jste nás nesli na modlitbách, ať vám to Bůh mnohonásobně vrátí.		
Jana a Stanislav Zlámalíkovi
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CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

Adventní koncert duchovní hudby 2022 – sváteční a úchvatný

Tradičním koncertem, který se tak jako spousta jiných akcí v posledních dvou
letech nemohl konat, bylo vysloveno poděkování všem, kteří zlínské Charitě napomáhají naplňovat její cíle, kteří jí umožňují „podávat ruku v nesnázi“ těm, kteří se
ocitají v pro ně nepříznivé životní situaci. Sobotní podvečer měl ale ještě jedno poslání – nabídnout možnost podpořit Mariánku, čerstvou středoškolačku, která je
kvůli genetické vadě, vedoucí k progresivnímu úbytku svalové hmoty, upoutána na
vozík. I přesto, že ji tělo úplně neposlouchá, pomohla mamince s výrobou malých
voňavých andělských mýdélek, která potěšila všechny příchozí.
Po krátkém uvítání celý kostel zaplnily tóny skladeb autorů Antonia Vivaldiho,
Giovanniho Battisty Pergolesiho, Johanna Sebastiana Bacha, a to v podání členů
zlínského komorního orchestru Concertino s uměleckým vedoucím Miroslavem Křivánkem. Ve čtyřech sólových áriích a jednom duetu se představily talentované sopranistky, studentky Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc, Anna Dostálová a Anna Pavlasová. Závěr koncertu už tradičně patřil překrásné skladbě Concerto
grosso op 6, no 8, známé jako Vánoční koncert autora Arcangela Corelliho, kterou
uzavírá slavné Pastorale ad libitum představující muzicírování pastýřů při jejich cestě za novorozeným Ježíškem. Celý program byl protkán zdobnou nití – básněmi
Bohuslava Reynka v přednesu Gustava Řezníčka, herce Městského divadla Zlín.
Poděkování za podporu: statutární město Zlín, HPR kámen Nedachlebice a Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba.

Ocenění pro Pavlu Kubelkovou

Ruka podaná v nesnázích. To není jen vize organizace, ale neměnný fakt, který
ke zlínské Charitě neodmyslitelně patří. Každý náš pracovník je onou rukou podávanou člověku, který se ocitnul v pro něj nekomfortní životní situaci. Člověku, který
na ni čeká, potřebuje ji, aby se o ni mohl opřít. I proto bylo před léty nastaveno, že
nejen slova díků si zaslouží ti, kteří ruku podávají, tedy zaměstnanci Charity Zlín.
Symbolem poděkování, věrnosti, profesionality a empatie se stal objímací polštář.
U příležitosti adventního „Dne Charity“ si upomínku převzala jedna z pracovnic
přímé péče – Pavla Kubelková. Ta k tomu sama dodává: „Za udělené ocenění velmi
děkuji. Jsem ráda, že pokud se člověk snaží svoji práci dělat poctivě a s láskou k druhým, tak to vidí nejen klienti, ale i ti, kteří s ním pracují na stejném díle. Ocenění je
pro mne motivací, abych dál svoji práci dělala s nadějí, že starost o druhé má smysl
a je potřebná.“
Služba je potřebná, ale také náročná i rozmanitá. Mnohdy na zdravotní sestry za
dveřmi domovů pacientů čekají neplánované situace. A to je moment, kdy se musejí
umět samy v nastalé situaci zorientovat a rozhodnout.
14
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„Jde opravdu o práci z mnoha oborů zdravotnictví. V domácím prostředí má
zdravotní péče více lidskou stránku, sestra s klientem si jsou bližší. Často s nimi sdílíme i jejich rodinné osudy, radosti i starosti, které prožívají. S některými jsme si
bližší, pak se začnou otvírat i jejich vzpomínky, někdy i těžce prožité chvíle v mládí,
někdy si vzpomenou na humorné a radostné okamžiky. Také se někdy stane, že
pacient nemá dobrou náladu, dlouhou dobu už třeba probíhá léčba, nelepší se jeho
onemocnění. Pak se snažím dát mu více optimismu, naději a radost. Ale někdy je to
i naopak. Pacientova spokojenost a životní moudrost, kterou dokáže předávat, mi
dodávají energii pro další klienty a především radost z odvedené práce.“
Pavla Kubelková nezapomíná ani na svůj kolektiv: „Velkou podporou jsou pro
mě i moje spolupracovnice. Radost a společný čas v kolektivu nás sestřiček i dalších
spolupracovníků Charity. Děkuji všem za společné chvíle, vzájemnou pomoc a podporu. Někdy stačí jen úsměv, dobré slovo, drobná pomoc. Tak je tomu i mezi námi
a pacienty. Radost z práce mi dává spokojenost klientů a pocit, že i malou službou
můžu druhému pomoci.“
Cestu vám zkřížily zdravotní nesnáze? Vyžaduje zdravotní stav osoby vám blízké
odbornou péči i po hospitalizaci? Nebo se někdo ve vašem okolí ocitl v terminálním
stadiu léčby a vyžaduje péči domácí hospicovou? Obraťte se s důvěrou na Charitní
ošetřovatelskou službu Zlín, která provádí v domácím prostředí pacienta úkony indikované lékařem. Jsme tady pro vás, už jednatřicet let.
Pavla Romaňáková
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POSELSTVÍ NEMOCNÝM

Adventní doba a Vánoce 2022

Drazí nemocní, nezadržitelný čas opět přináší do
našeho života krásnou atmosféru doby adventní,
která vyvrcholí vánočními svátky. Je překrásné, že
smíme znovu a znovu prožívat klíčové okamžiky dějin
naší spásy – stále stejná tajemství, ale po dalším roce
života je snad vidíme s hlubším pochopením. Vždyť
tato Boží tajemství mají nekonečný rozměr. Věřím, že
v současné době, kdy nás covid-19 naučil používat různé technické prostředky a programy, má každý z vás
možnost účastnit se alespoň na dálku bohoslužeb nejen ve své farnosti, ale také na mnoha jiných místech
i v katedrálách. Věřím, že alespoň jedenkrát za měsíc máte také možnost přijmout
Ježíše v Nejsvětější Svátosti při návštěvě pana faráře, a pokud jsou ve vaší farnosti
obětaví akolyté, tak snad i častěji. Pokud ne, určitě by stálo za to takovou, alespoň
měsíční, návštěvu s panem farářem domluvit. Vřele také mohu doporučit aplikace
breviar.cz, misal.cz, Kancionál a Bible – český liturgický překlad, tedy text Písma,
který se čte při bohoslužbách v kostele. Někdo z mladší generace by vám jistě pomohl stáhnout tyto aplikace do mobilu nebo počítače, pokud je už nemáte a sami
byste to nezvládli.
Chtěl bych ale ještě připomenout jinou skutečnost, ze které se sám stále více
raduji a za kterou denně Pánu Bohu děkuji. A to přítomnost živého, trojjediného
Boha ve vlastním srdci. Každý pokřtěný totiž, pokud není v těžkém hříchu, a je tedy
v milosti posvěcující, nese ve svém srdci Ježíše. Zkuste si v Janově evangeliu znovu
přečíst začátek 15. kapitoly, kde je řeč právě o našem křestním spojení s Ježíšem.
Právě při křtu se totiž realizuje to, že nás nebeský Otec působením Ducha Svatého spojí se svým Synem, jako když vinař naroubuje novou ratolest na pravý vinný
kmen. Pokud se toto spojení ztratí, kvůli nějaké závažné vině, je možno jej obnovit
díky svátosti smíření. Pán Ježíš v tomto úryvku ujišťuje a žádá: „Zůstaňte ve mně
a já zůstanu ve vás.“ (Jan 15,4) A je-li v nás On, pak je v nás i Otec, a kde jsou oni
dva, tam nemůže chybět ani Duch Svatý. Ve čtrnácté kapitole téhož evangelia sám
Ježíš ujišťuje apoštola Filipa a další své učedníky: „Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec
je ve mně.“ (Jan 14,11) To je to nesmírně vzácné ovoce našeho křtu – že totiž od té
doby v sobě nosíme celou Nejsvětější Trojici. Modlíme-li se doma, modlíme se nikoliv k někomu ve vzdáleném vesmíru, ale k živému Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, kterého neseme ve vlastním srdci. Podobně je tomu se vztahem k Panně Marii.
Ani ona není od nás daleko. Slyší nás, protože žije v Bohu, a tento Bůh přebývá i ve
mně. Samozřejmě jsem-li v milosti posvěcující. Naše srdce je v tom případě živý svatostánek a každým svatým přijímáním se tato přítomnost Boží posiluje a zintenzivňuje. Mám s tím osobní zkušenost, když prakticky každý večer ve 20 hodin vycházím
16
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ven na modlitbu svatého růžence a korunky Božího milosrdenství a uvědomuji si
na kterémkoli místě, kudy kráčím, že živý Bůh není daleko, ale je v mém srdci. Je
to velká radost a štěstí z takto prožívaného přátelství s Ježíšem, nebeským Otcem
i Duchem Svatým. Totéž pak je možno říci i o přítomnosti Otce, Syna i Ducha Svatého v tajemství Eucharistie. Přeji vám, abyste mohli co nejhlouběji prožít to, co
zpíváme v jedné vánoční písni: „Místo Betléma pospěšme k oltáři…“, při vědomí,
že tím oltářem a těmi jesličkami může být naše vlastní srdce.
biskup Antonín

Nemoc jako pohled na život

Milí nemocní přátelé, minule jsme se zamýšleli nad otázkou proč. Proč jsem nemocný? Proč zrovna já? Proč zrovna teď? Teď se zamyslíme nad tím, jestli může
nemoc přinést do lidského života něco dobrého.
Odpověď nám přinese pan Karel, který onemocněl akutní leukémií. Jakmile se dozvěděl diagnózu,
přál si návštěvu nemocničního kaplana. Byl v šoku,
který bývá prvním stadiem řetězce reakcí na sdělení závažné diagnózy. Mluvil páté přes deváté, měl
strach, že zemře, bál se o svou manželku a tři malé
děti, trápilo ho, že v zaměstnání nemá dodělanou
práci… Nemocniční kaplanka orientovaná ve stadiích prožívání závažné nemoci Karlovi v situaci šoku
rozuměla, aktivně mu naslouchala a podporovala
vyjádření jeho citů, emocí a strachů, kterými byl Karel zaplaven.
V průběhu dalších setkání s nemocniční kaplankou se Karel ptal: „Paní kaplanko,
jaký byl smysl mého života? Pro co jsem vlastně žil? Vždyť moje heslo bylo – peníze,
peníze, peníze. Čestně vydělané, ale jen peníze. Chtěl jsem zabezpečit rodinu, splatit
hypotéky, dopřát dětem i nákladné vzdělání, ale já jsem vlastně na tu rodinu neměl
vůbec čas.“
Těžké období nemoci tedy může pomoci v přehodnocení pohledu na život
a motivuje k proměnám, které přináší úlevu a pokoj.
Víte, že nemoc také hrála roli při rozhodování o tom, kdo bude 31. pražským
arcibiskupem? „Když jsem byl před dvěma roky při covidu mezi životem a smrtí,
řekl jsem si: Jestli mne, Pane, odvoláš, jedinou mou nadějí je Tvé milosrdenství. A jestli
mne tu chceš ještě nechat, nebráním se, ale nechci pak nic pro sebe, jen to, co chceš Ty.
Uvědomil jsem si, co jsem Pánu Bohu slíbil, a jak jsem si to tímto sám sobě nalajnoval,“ popsal Jan Graubner s úsměvem.
Jen tak mimochodem: Když jsme se 30. června v olomoucké katedrále s otcem
arcibiskupem Janem loučili, řekl mu žertem jeden z kněží: „Když jsme se za vás
v nemoci modlili, netušili jsme, že se modlíme za Pražáka.“
Přeji vám všem, kdo čtete tyto řádky, nejen brzké uzdravení, ale také nalezení
smyslu nemoci a nové vykročení do dalšího života.
Mons. Bohumír Vitásek
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Z adventní ministrantské schůzky

Ministrantská schůzka kluků z farnosti u sv. Filipa a Jakuba proběhla v sobotu
10. prosince.

Celkem 13 „bílých“ ministrantů a čekatelů mělo s otcem Ivanem program v Klubu
pod kánoí, kde se učili novým dovednostem.

Snímky Petr Chvatík

Jako odměnu za službu u oltáře se 10 „červených“ ministrantů vystřídalo při jízdě
na elektrických motokárách.		
Petr Chvatík
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