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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Chvála Kristu, bratři a sestry.
Jsme v půli mariánského měsíce, během kterého si více 

připomínáme Ježíšovu svatou matku, a tak mi dovolte, abych 
vás pozval na pouť na Jižní Svahy – k Panně Marii Pomocnici 
křesťanů.

Její svátek si připomínáme 24. května a je spojen se zajíma-
vou historickou událostí.

Dnešní mariánský svátek byl ustanoven papežem v roce 1814 a připomíná nám 
dobu těžkých zkoušek církve na začátku XIX. století. Nejprve byl odvlečen z Říma pa-
pež Pius VI. vojsky revoluční Francie a ve francouzském zajetí také 29. 8. 1799 zemřel. 
Nebyl mu dopřán ani křesťanský pohřeb a nad jeho rakví se místo modliteb nesla slova 
o konci jedné éry, jejímž byl představitelem... Francie se svými spojenci se snažila, aby 
už nebyl zvolen žádný následovník. Ale pod rakouskou ochranou se sešlo konkláve 
v Benátkách a zvolilo dalšího Petrova nástupce, kterým byl Pius VII. Také tento papež 
byl později zajat Napoleonem a vězněn ve Francii od července 1809 do března 1814. 
Pius VII. v té době svěřoval sebe i celou církev do ochrany Panny Marie a ona ho ne-
zklamala. Z vděčnosti za návrat do Říma (k hrobům apoštolů) korunoval obraz Panny 
Marie a zavedl svátek Panny Marie, Pomocnice křesťanů. Slavení svátku bylo i pro 
budoucnost stanoveno na den slavného návratu Pia VII. do Říma.

                                            (Volně citováno ze Svátků svatých od P. Jana Chlumského)

Zakladatel salesiánů, svatý Jan Bosko (1815–1888), který jako správný Turíňan 
zprvu uctíval Pannu Marii nejčastěji jménem Consolata (Těšitelka), začal v průběhu 
svého života stále častěji oslovovat Pannu Marii právě tímto titulem: Ausiliatrice 
(Pomocnice). A možná to dokonce v jeho chápání mělo i trochu význam jako Po-
mocnice v boji. Především v boji o uchování víry a v boji s pokušeními tohoto světa.

A protože od roku 2003 už nejsme jenom „filipojakubské“ město, ale také tro-
chu „mariánské“, zveme vás ve středu 24. května na pouť k Panně Marii Pomocnici 
křesťanů na Jižní Svahy. Mše svaté budou v 7.30 hod., v  17.00 hod. (zaměřená pro 
děti) a v 18.30 hod. (slavná mše svatá).  P. Dan Žůrek, SDB

Příští číslo Života farností vyjde v neděli 28. května 2023.
Uzávěrka příspěvků pro toto číslo je již v pátek 19. května 2023 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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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE

 NE 14. 5. Šestá neděle velikonoční

   (Sk 8,5–8.14–17; 1 Petr 3,15–18; Jan 14,15–21)

 ÚT 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

 ČT 18. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek

   Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého 

 SO 20. 5. Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

 NE 21. 5. Sedmá neděle velikonoční

   Den modliteb za sdělovací prostředky

   (Sk 1,12–14; 1 Petr 4,13–16; Jan 17,1–11a)

 PO 22. 5. Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice 

 ČT 25. 5. Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

   Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže

   Nezávazná památka sv. Marie Magdalény de´Pazzi, panny

 PÁ 26. 5. Památka sv. Filipa Neriho, kněze

 SO 27. 5. Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa

 NE 28. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého

   (Sk 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13; Jan 20,19–23)

Bohoslužby v našich kostelích
Kostel sv. Filipa a Jakuba
 pondělí 6.30 a 18.30 (studentská)
 úterý 6.30, večerní mše svatá není 
 středa 6.30 a 18.30 
 čtvrtek 6.30 a 18.30
 pátek 6.30, 17.00 (adorace) a 18.30
 sobota 6.30 a 18.30 (s nedělní platností)
 neděle 7.00, 8.30 (dětská), 10.00, 11.30, 17.00 (adorace), 18.30

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích
 pondělí bohoslužba není – den řeholní komunity
 úterý 18.30
 středa 7.30, 17.45
 čtvrtek 7.30, 18.30
 pátek 7.30, 17.00 (adorace) a 18.30 mše svatá
 sobota 7.30
 neděle 7.30, 8.30, 10.00 (rytmická), 11.30, 20.30
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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

Den matek
Na 14. květen připadá Den matek. Přejeme všem matkám naší farnosti Boží požeh-
nání a sílu Ducha Svatého k naplňování jejich krásného poslání. Děkujeme za vás 
a za vše, co děláte.

Májové pobožnosti
Prožíváme měsíc květen, kdy se snažíme kráčet za Kristem s Ježíšovou matkou Ma-
rií. Denně se před mší svatou v modlitbě zastavujeme u jejího oltáře. Podobně pro-
žíváme Mariin měsíc u kaplí v naší farnosti. Během května plánujeme mít na každém 
místě, kde se májové slaví, i mši svatou:

Kudlov – čtvrtek 18. května v 19.00 hod. (od 18.30 hod. růženec a litanie) 
Jaroslavice –  pondělí 22. května v 17.45 hod.
Příluky – středa 24. května v 17.45 hod.

Tábory
Ještě je možné se přihlásit na farní tábory pro děti prvního a druhého stupně ZŠ.

Celosvětové setkání mládeže
Mladí lidé, kteří jsou přihlášeni na Světové dny do Lisabonu, mohou získat příspě-
vek od svého faráře. Zájemci se ohlaste P. Kamilovi Obrovi.

Slavení vigilie letnic
Vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého budeme moci prožít společně. V sobotu 
27. května bude v kostele po večerní mši svaté připraven program, který nám 
pomůže vstoupit do tajemství této události. 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

Stalo se

– Oslavy 20. výročí posvěcení našeho kostela zahájila 23. dubna beseda o jeho stav-
bě s Václavem Šaratou, Janem Zamazalem, Marií Dubskou, Bohumírem Janíčkem 
a Danielem Trubačem a dalšími, kteří „byli při tom“. Viděli jsme prezentaci nejza-
jímavějších fotografií a vyslechli autentická vyprávění. Mohli jsme si také prohléd-
nout alba fotografií a nahlédnout do stavebních deníků. 

– Svěcení kostela jsme si připomenuli v pondělí 8. května slavnostní mší svatou 
s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, který kostel před dvaceti lety 8. května 
2003 benedikoval.
Při mši svaté jsme v obětním průvodu přinesli ručně opsané knihy Nového Zákona.
Tato aktivita začala před pěti lety u příležitosti 15. výročí posvěcení kostela.
Po mši svaté jsme se společně setkali při malém agapé „za kostelem“ a děti na dět-
ském odpoledni, protože 8. květen je také Dnem naší farnosti.

– V úterý 9. května postavila skupina mladších mužů sloupy a střechu pódia před 
kostelem. V úterý 10. května stavěli brigádníci „pamětníci“ vlastní pódium. To bude 
nyní sloužit pro dvě pravidelné květnové akce (14. května – Svátek matek a 20. květ-
na – dětský folklórní festival Májíček).

– V úterý 9. května také začaly oslavy 30. výročí Centra pro rodinu Zlín. V 9.30 hod. 
celebroval mši svatou otec Petr Bulvas pro pastorační pracovníky Center pro rodinu 
Olomoucké arcidiecéze. Oslavy pokračovaly v pátek 12. května odpoledne progra-
mem na parkovištích u Centra pro rodinu a děkovnou mší svatou v našem kostele.

Oznamy 

– Svátek matek 14. května oslavíme na prostranství před kostelem. Zveme přede-
vším maminky a babičky v neděli 14. května odpoledne!

– Další připravovaná přednáška Synody – vzdělávání bude ve čtvrtek 18. května. 
P. Marian Jiří Husek, O.Praem., zlínský rodák, nám představí řád premonstrátů. 
Řád, který má na našem území hned čtyři kanonie s množstvím klášterů a jehož 
svatý zakladatel sv. Norbert je pohřben v Praze na Strahově.

– Dětský folklórní festival Májíček se bude konat v sobotu 20. května ve 14.30 hod. 
na prostranství před kostelem. Srdečně zveme!
– Úklid pódia bude následovat bezprostředně po obou venkovních akcích, přesné 
časy úklidů oznámíme. Prosíme ochotné farníky o pomoc.
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– První svaté přijímání bude v neděli 28. května v 9.30 hod. Prosíme bratry a sestry 
zvyklé navštěvovat mše svaté v 8.30 a v 10.00 hod., aby šli pokud možno na ranní 
mši svatou, na mši svatou v 11.30 hod. nebo na večerní. Mše svatá s prvním svatým 
přijímáním bude začínat v 9.30 hod. Dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému 
přijímání, je 42. Provázejme je svou modlitbou.

– Spisovatel, dramatik, scenárista a politik Milan Uhde by měl být další zajímavou 
osobností, pozvanou na přednášku a besedu Synoda – vzdělávání. Pokud mu fyzic-
ké síly a zdraví dovolí, bude s námi ve čtvrtek 1. června v obvyklém čase v  19.15 hod.
  P. Dan Žůrek, SDB
Rukopis Nového zákona
Dokončili jsme Rukopis Nového zákona farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů. 
V roce 2018 jsme se zamýšleli, čím bychom my farníci mohli přispět k oslavě pat-
náctého výročí posvěcení našeho kostela. Vzhledem k tomu, že již v minulosti, za 
působení faráře P. Ladislava Kozubíka, jsme měli příležitost zapojit se do projektu 
Národy světa píší Bibli, pojali jsme myšlenku navázat na tuto zkušenost a touto for-
mou společnými silami s farností sv. Filipa a Jakuba poděkovat Bohu za tak velký 
dar, kterým nový kostel je. S požehnáním tehdejšího faráře P. Pavla Glogara jsme 
se pustili do sbírání informací. V Českém biblickém díle a Matici Velehradské nám 
poradili ohledně materiálu a vazby knih.
Protože jsme salesiánská farnost, využili jsme k začátku opisování svátek sv. Jana 
Boska a pokračovali jsme až do velikonočních svátků. Při výroční mši svaté 8. květ-
na 2018 jsme spolu s obětními dary předali první část opisu – Janovo evangelium. 
Stejným způsobem jsme pokračovali i každý další rok po dobu šesti let. Oslovili jsme 
Mgr. Lenku Baroňovou, která napsala titulní názvy všech devíti svazků kaligrafickým 
písmem. Opisy také obohatila několika kresbami s biblickým motivem. Také naše 
bývalá farnice a rodačka Jana Ostrčilová (roz. Bezová) nakreslila několik biblických 
výjevů k Lukášovu evangeliu. Skutky apoštolů opsali salesiáni působící v našich far-
nostech a také farníci, kteří se podíleli na výstavbě našeho kostela. Pomohli také 
zaměstnanci a dobrovolníci v Klubu mládeže.
Na opisování Písma se podílelo asi 250 farníků. Někteří v jednom ze svazků, většina 
opisovala ve více svazcích. Komplikací bylo období pandemie, kdy opisování pro-
bíhalo v soukromí. K letošnímu dvacátému výročí posvěcení našeho kostela jsme 
opsali Listy apoštolů a tím jsme opis Nového zákona dokončili. Děkujeme administ-
rátorovi farnosti P. Danu Žůrkovi za podporu, kterou přispěl ke zdárnému průběhu 
této farní činnosti.
Děkujeme také všem, kdo se jakýmkoli způsobem na opisování podíleli. Ještě by-
chom měli vzpomenout naše dva kněze, P. Petra Cvrkala, SDB, a P. Jaroslava Vra-
covského, SDB, kteří své verše opsali jazykem jejich misijního působení, tedy bulhar-
sky a mongolsky. Opisování provázeli Jindřiška a Luděk Horsákovi, Iveta a Tomáš 
Chmelařovi a Ludmila a Jindřich Loučtí. Ludmila a Jindřich Loučtí
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Lavice a zpovědnice v kostele sv. Filipa a Jakuba
Dokončili jsme montáž lavic, proto je na čase malé shrnutí. Lavice jsou vyrobeny 

z dubového masivu mořeného do odstínu bělený dub. Následně jsou zalakovány PU 
lakem v několika vrstvách. Návrh lavic provedli architekti Magdaléna a Michal Říční.

V přední polovině kostela budou lavice s vyhřívaným podsedákem. Zvuková 
smyčka pro farníky s naslouchadlem bude označena štítkem jako dosud. 

Mnoho otázek vyvolávají výřezy do opěradel lavic. Jsou tam pouze z estetic-
kých důvodů. Odlehčují pohled na velkou plochu opěradel a zároveň vytváří myš-
lenku propojení linií lavic navzájem. 

Nové rozložení lavic nám pomohlo k přesunutí zpovědnic na nová místa. V dru-
hé polovině letošního roku začneme vyrábět tři nové zpovědnice. Navíc v Lurdské 
kapli vznikne časem zpovědní místnost, která neomezí současný provoz kaple.

Nové zpovědnice jsou prostornější pro kněze i penitenta. Důraz je kladen na 
zvukotěsnost sendvičové konstrukce zpovědnic. Průběžně vás budeme v této ob-
lasti informovat. 

V současnosti chceme lavice kostela barevně sladit s mobiliářem v presbytáři.
Na první polovině sedadel se již pracuje. 
Děkujeme také několika ochotným farníkům s nakládkou starých lavic a zpověd-

nice.
Všechna tato témata jsme projednali na ekonomické radě farnosti začátkem 

května 2023.  Pavel Šintál

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Pohledové zobrazení návrhu
a půdorys nových zpovědnic

Montáž poslední části lavic v kostele sv. Filipa a Jakuba
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Klub maminek – upřesnění
Oprava z minulého čísla Života farností:
– Výlet do ZOO Lešná s Klubem maminek se uskuteční v úterý 16. května. Sraz je 

v 9.00 hod. u hlavního vstupu do ZOO.
– Mše svatá pro rodiny s dětmi, která měla být ve čtvrtek 18. května v 16.30 hod., 

v tomto termínu nebude.
Děkuji za pochopení.  Alžběta Volfová

HLASY A OHLASY

Otevřené setkání v dubnu
Jaké bylo tentokrát? Téma Radost objasnil katechezí otec Radim Kuchař. Chvály 

a modlitby navázaly na slavnost Vzkříšení našeho Spasitele a nesly poselství radosti, 
která je skutečná a trvalá. Byli jsme zváni si aktivně uvědomit přítomnost opravdo-
vé radosti v našich životech. Prostřednictvím citátů z Písma a osobních svědectví 
jsme dostali povzbuzení na další cestě směrem k Bohu a jeho trvalé radosti.

Všem, kteří přišli a zapojili se, patří velké díky!
V květnu proběhne Svatodušní vigilie 27. května v 19.30 hod. v kostele sv. Fili-

pa a Jakuba. s otcem Kamilem Obrem. Setkání na Regině proto tentokrát nebude. 
Těšíme se na společné slavení!  Za společenství Invite Pavla Švachová

CENTRUM PRO RODINU

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

Šátkobraní 
Ve středu 17. května od 10.00 do 16.00 hod. vás zveme na dobročinný prodej 

šátků, šálů a drobné bižuterie, kterou věnovali návštěvníci a příznivci Family a Senior 
Pointu Zlín. Šátkobraní se uskuteční v prostorách Senior Pointu, který se nachází 
v přízemí Zlínského klubu 204.   Veronika Holíková
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CHARITA

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

Adaptační a integrační aktivity pro válečné uprchlíky
Charita Zlín vyvíjí aktivity ve prospěch ukrajinských maminek s dětmi i babiček. 

Radost ze setkání většina přítomných neskrývala. Druhá květnová neděle je svát-
kem všech maminek. I těch, které v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině spo-
lu s dětmi svou zemi před rokem opustily. Na místech, která milují, zanechaly své 
zničené domovy, rodinu i přátele. A právě jim jsou určeny pravidelné multikulturní 
adaptační a integrační aktivity, které zlínská Charita už od podzimu loňského roku 
jednou za měsíc realizuje. Hlavním cílem je podpořit ukrajinské uprchlíky, dospělé 
i děti, v prolínání se do většinové místní společnosti. Kromě poskytované standard-
ní podpory formou poradenství či materiální pomoci jde o přispění k poznání a po-
chopení způsobu života v regionu.

Srdce pro maminku ze Strážnického modrotisku
Třetí letošní plánované setkání dospělých s dětmi proběhlo v zábavním parku 

pro celou rodinu Galaxie Zlín. Jeho atrakce jsou mimořádně atraktivní zvláště pro 
mladší děti, což  potvrdilo všech téměř šest desítek příchozích dětí, které byly k ne-
zastavení. Dohlížela na ně čtyřicítka dospělých, maminek i babiček. Ty se mohly, 
kromě povídání a sdílení radostí i starostí, i tentokrát zapojit do tvoření. Cílem bylo 
vytvořit pro maminku srdíčka ze strážnického modrotisku, zavěšená na větvičce 
z břečťanu. Připravený polotovar ženy s nadšením a vděčností plnily, zapravovaly 
a zdobily mašličkou. „Děkujeme Vám. To bylo zase tak krásné!“ vyjadřovaly svoji 
radost maminky. Paní Olga dodala: „Všechno, co pro nás připravujete, se nám líbí. 
Moc. Těšíme se na příště.“ Večer pak napsala Maria: „Upřímně vám děkuji za vaši 
pomoc. Děti byly šťastné.“ Odpoledne si dospělí mohli opět zpestřit kávou, děti pak 
limonádou, na které je zlínská Charita pozvala. Příští setkání se uskuteční 30. květ-
na. Velké poděkování patří Janě Valáškové a Rodinnému zábavnímu parku Galaxie  
za partnerství.
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Spolupráce studentů UTB a Charity Zlín
Studenti místní univerzity realizovali ve zlínské Charitě dva záměry: Sbírka oša-

cení pro muže v krizi a Beauty den pro seniory. Spolupráce a vzájemná sdílení jsou 
přínosným a obohacujícím prvkem. O tom jistě není pochyb. Pokud jde o aktivní zá-
jem mladých nahlédnout do praxe, zvláště té pomáhající, je to velká radost. Zlínská 
Univerzita Tomáše Bati své studenty (nejen humanitárních oborů) vede mimo jiné 
ke spolupráci s poskytovateli sociálních služeb. V rámci předmětu Základy projek-
tového řízení oslovily zlínskou Charitu dvě skupiny studentů prvního ročníku a v po-
sledním dubnovém týdnu zde realizovaly své záměry, čehož si moc vážíme.

Sbírka ošacení pro muže v krizi
Studentkám se podařilo shromáždit 35 kg kvalitního a velmi potřebného ošace-

ní pro muže, košík trvanlivých potravin a hygienických a úklidových potřeb. „V rám-
ci uskutečnění projektu do předmětu Základy projektového řízení jsme se kolektivně 
jako tým rozhodly, že uskutečníme sbírku oblečení pro muže v krizi, jelikož mnoho 
lidí se v posledních letech kvůli nepříznivé situaci ocitlo ve finanční či materiální ne-
snázi. Stejně tak i mnoho mužů žijících o samotě, popřípadě bez podpory rodiny 
a přátel. V ten moment nás napadlo uskutečnit ve spolupráci s Charitou Zlín tuto 
sbírku za účelem jim takto nepřímo pomoci. Pomáhat druhým dělá radost nejenom 
nám, ale snad i ostatním,“ napsala za šest studentů Gabriela. 

Beauty den pro seniory
Pro deset uživatelů Domovinky – centra denních služeb pro seniory – studenti 

připravili cvičení, masáž rukou, osmisměrku na společné přemýšlení i sladkou tečku 
podle receptu maminky jedné ze studentek. Co během dopoledne nebylo? Ticho. 
Studenti si se seniory měli o čem povídat!

Za sedm studentů popsala pocity Eliška: „Ve výsledku se nám náš záměr velice 
líbil. Den se seniory pro nás byl velkým přínosem a kvalitně stráveným časem. Nyní 
si už dokážeme lépe představit, jak práce se seniory probíhá, tudíž bychom se moh-
li lépe připravit. Na základě této pozitivní zkušenosti bychom rozhodně podobný 
projekt realizovali znovu.“

Domovinka – centrum denních služeb pro seniory, finanční podpora 2023: Zlín-
ský kraj – Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje 
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023, sta-
tutární město Zlín a dárci. Děkujeme.  Pavla Romaňáková
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OREL – JEDNOTA ZLÍN

Odešel dlouholetý člen a bývalý starosta
zlínského Orla Tomáš Holčík
V pátek 5. května se naše orelské společenství rozloučilo 

s bratrem Tomášem Holčíkem, kterého si ve věku nedožitých 
83 let Pán povolal k sobě. Zlínská jednota s jeho odchodem 
ztrácí dlouholetého člena, zapáleného činovníka a někdejší-
ho starostu.

Tomáš Holčík se zařadil mezi aktivní osobnosti jednoty 
a byl u toho, když v roce 1990 došlo k obnovení organizace. 
Později se stal na třináct let (1994 až 2007) druhým starostou Orla ve Zlíně a anga-
žoval se i na úrovni Velehradské župy.

Za jeho působení jednota výrazně rozšířila svou činnost, vedle toho se bratr Hol-
čík zásadně podílel na celkové rekonstrukci Orlovny či restaurování cenného histo-
rického praporu zlínské jednoty z roku 1932. Za dlouholetý přínos ho v roce 2020 
Výkonné předsednictvo Orla ocenilo Čestným zlatým odznakem Orla.

I po předání vedení mladším následovníkům zůstal aktivním členem a pomáhal 
například se správou budovy, s drobnými opravami nebo službou na vrátnici. 

Jménem celého zlínského Orla našemu zesnulému bratru děkuji za mnohaletou 
inspirativní práci, za obětavou službu a za vše dobré, co vykonal. Vyprošujeme mi-
lost u Pána, odpočívej v pokoji. Zdař Bůh.

                                                                   Jaromír Schneider, starosta Orla jednoty Zlín

Orelské prapory během posledního rozloučení s bratrem Holčíkem na kvítkovickém hřbitově
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Členové Sboru dobrovolných hasičů z Kvítkovic doprovázejí bratra Holčíka na jeho poslední cestě
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Folklorní festival Májíček rozezpívá Jižní Svahy
Třetí květnová sobota se ponese v duchu lidových tanců a písní! Zlínská jednota 

Orla zve všechny příznivce a zájemce na 14. ročník tradičního dětského folklorní-
ho festivalu Májíček, který se uskuteční 20. května od 14.30 hod. na Jižních Svazích 
před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů.

V rámci bohatého programu vystoupí se svými připravenými pásmy a hudbou 
FS Heleny Salichové, Leluja, Vizovjánek, Písečánek, Trnečka, Juránek (dětské folklorní 
soubory), Strunečka, LH Kamarádzi (cimbálové muziky).

Přijďte podpořit dětské a mládežnické účinkující a především si přijďte společně 
s námi užít pohodové kulturní odpoledne. Vstup je volný, těšíme se na vás.

  Jaromír Schneider

Chválíme Tě a dobrořečíme Ti, 
Bože, že jsi osvítil mysl lidí, takže 
vynalezli nové sdělovací pro-
středky.
Dej, ať jsou – tisk, rádio, televize, 
film, internet a další nejnovější 
komunikační prostředky – pou-
žívány k tvé oslavě a pro dobro 
lidí.
Pane, neuveď nás v pokušení, 
ale vysvoboď nás z nebezpečí 
zneužívání těchto darů, které jsi 
nám dal z tvé moudrosti a lásky.
Veď svým Svatým Duchem ty, 
kdo jsou za tyto prostředky zod-
povědní, ať pracují v lásce, ať 
respektují lidskou důstojnost, ať 
vždy zasévají dobré semeno 
a ať bdí, aby do něj nepřítel ni-
kdy nezasel koukol.
Osvěcuj všechny čtenáře, po-
sluchače, diváky a uživatele, 
abychom vyhledávali prameny 
živé vody, abychom se naučili 
vyprávět a ne jen konzumovat 
informace.
Amen

Modlitba
za  sdělovací
prostředky

Neděle 21. 5.

Den modliteb
za sdělovací
prostředky
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