
PONDĚLÍ 28. ÚNORA – PÁR SLOV OD PANA FARÁŘE

KAMIL OBR, farář a děkan

V pondělí si naše město připomnělo 700. výročí od první zmínky. Jsem rád, že se i naše
zlínská farnost sv. Filipa a Jakuba mohla do těchto oslav zapojit. Byl pro mě zážitek, když
jsem se mohl s ostatními občany zaposlouchat do slov dvou historiků, kteří na zámku
hovořili o historických souvislostech spojených s počátky zdejšího osídlení.

V 18. 30 hod. pak následovala v kostele slavnostní mše sv., při které jsme děkovali za naše
město a prosili Boha o požehnání všem jeho obyvatelům. Když jsme se následně se
zastupiteli města a dalšími hosty potkali na faře při drobném pohoštění, uvědomil jsem si jak
důležité jsou vzájemné vztahy.

Všechny tyto události se totiž odehráli na pozadí začínající války na Ukrajině. Jak vzácné je,
když se lidé mohou v míru a pokoji potkávat. Kéž si toho nepřestaneme vážit.

ÚTERÝ 1. BŘEZNA – ÚTERÝ POHLEDEM MAMINEK

ALŽBĚTA VOLFOVÁ, maminka Terezky a Vojtíška, vedoucí klubu maminek ve farnosti,
psycholožka na rodičovské dovolené, maminka tříleté Terezky a desetiměsíčního Vojtíška.
Zájmy: procházky, výlety, rodina, zahrádka, organizování akcí a aktivit.

Za normálních okolností bychom ráno
vstali, posnídali bychom, já nás
nabalila na půl dne venku a jela bych s
Terezkou na koloběžce a s Vojtíkem v
nosítku na faru do Klubu maminek.
Připravila bych hračky, v 9 hodin
bychom se s ostatními maminkami
pomodlily Modlitby matek, pak bychom
si uvařily kafe a kecaly bychom.
Plynule bych přeběhla do Klubu kultury
na skvělé Muzihrátky, pak domů na
oběd, odpoledne ještě do plavání do
Vlnky – tam by vzal Terezku manžel a
já bych se šla s Vojtíkem projít při
Dřevnici.



Jenže za normálních okolností by jen pár set kilometrů od nás nezuřila válka a ženské jako
my by se svými dětmi nemusely utíkat z domu kdoví kam… A tak jsem ráno vstala, mrkla na
mobil, kde jsem si přečetla, že do Klubu maminek nám přijdou maminky z Ukrajiny s jejich
dětmi, o které se stará naše farnost a farníci, skauti. Na základě toho jsem napsala x zpráv,
aby se to všechno zvládlo, do toho se dneska spouštělo přihlašování na tábor, který
pořádáme, takže dolaďování věcí na poslední chvíli, neboli blázinec na druhou :-D, rychle
jsem vypravila děti a letěli jsme k zubařce do areálu Svitu.

Odtud přímo na faru, nachystat pro ty maminky a děti zázemí, snídani, hračky a něco, jak by
se mohli všichni zabavit. Do toho přicházely maminky z Klubu maminek se svými dětmi,
takže najednou v té jedné místnosti bylo asi 12 maminek a 20 dětí od několika týdenního
miminka po dospívající chlapce. Byl to strašný chaos, ale zároveň to bylo něco
neskutečného. Člověk by jim tak rád pomohl víc, a nemůže přestat myslet na to, jaké by to
bylo, kdyby mě s dětmi někdo odvezl kdoví kam a já bych vůbec nevěděla, co je s mými
rodiči, s manželem, rodinou, přáteli… To jediné, co jsme pro ně mohli alespoň v tu chvíli
dneska udělat, je uvařit jim kafe a dát jim alespoň na chvilku pocit „normálu“. Jistě, do toho
všichni sledovali na wifi aktuální situaci a řešili asi milion věcí, které potřebují ještě vyřešit,
ale děti – české i ukrajinské – společně lezly po zemi, hrály twistera, stavily vláčkodráhu…
prostě „normální“ Klub v nenormální situaci…

Do Muzihrátek mi Terezku zavedla kamarádka, protože jsem potřebovala ještě sehnat
dětskou výživu pro jedno z miminek, tak jsem pro ni alespoň rychle zaletěla, pak domů, oběd
a alespoň chvilka rodinného hraní. Odpoledne vyzvedl manžel Terezku, jeli plavat do Vlnky,
já vzala Vojtíka do nosítka a šla jsem na svou oblíbenou procházku po městě, během které
jsem řešila x telefonů ohledně dalších dnů. Večer jsme se všichni sešli doma, já i manžel
plní zážitků, takže jsme sdíleli novinky, předávali jsme si informace a vypadalo to u nás
trošku jako ve štábu nějaké neziskové organizace.😊 Ale dokonce se nám podařilo si s
Terezkou zahrát dvě společenské hry, což bylo super. Pak dlouhé uspávání – asi 10
přečtených pohádek a teď je 21 hodin a já poprvé za celý den sedím v klidu a píšu tento
deník. Byl to naprosto šílený den, ale zároveň neskutečně silný.

10 otázek pro kronikáře

Kde jste tento týden byla? Co jste navštívila?

Budu psát za „své“ úterý, takže na faře, kde mám pocit, že poslední dobou už skoro bydlím
😊, pak v areálu Svitu a nakonec jsem přece jen stihla i svoji oblíbenou procházku do města
i zpátky - snažím se co nejvíc po Zlíně chodit pěšky a miluju, když si všimnu něčeho, čeho
jsem si dřív nevšimla. Naposledy to byl třeba naprosto úžasný dům s překrásnými balkony
na Školní ulici.

Co Vám během tohoto týdne utkvělo v hlavě?

Zpěv kosů a vylézající narcisky u Kolektivního domu – jaro už je prostě tady.

Co Vám udělalo tento týden radost?

Jednoznačně obrovská vlna solidarity, která je teď aktuálně všude kolem. Každý nabízí
pomoc, každý se ptá, co je potřeba, každý něco nabízí – je to neskutečné.

Prožila jste v souvislosti s městem nějaký intenzivní zážitek?



Přistěhovala jsem se sem asi před 10 lety z menšího města, po studiu v Olomouci, které
jsem hodně milovala a chtěla jsem tam zůstat. Nemyslela jsem, že Olomouc někdy něco
překoná, a už si přesně nepamatuji kdy a v jaké situaci to bylo, ale najedou jsem si řekla
„sorry, Olmiku, ale Zlín je Zlín“ – a naprosto jsem se do Zlína zamilovala. Do parku, do
procházek u Dřevnice, do baťovských domků, do květinové výzdoby, do akcí, do kavárniček,
do komunity lidí, prostě do celého Zlína.

Objevila jste tento týden nějaké nové místo (místa) ve Zlíně?

Během svého úterý ne, ale v pondělí jsem byla poprvé v sále na zámku v rámci představení
výroční listiny.

Proč je Zlín skvělé místo?

Pro rodinu s dětmi, což můžu hodnotit teď nejvíc, je to neskutečné místo plné obrovské škály
možností – ZOO, hřiště, kroužky, park, akce Živého Zlína, Festival, Barumka, divadla,
festivaly… je toho strašně moc a člověk si až musí vybírat.

Doplňte: Město Zlín je

místo neskutečných možností, kde, když člověk chce, tak neví, co dřív.

Kde vidíte město Zlín za 10 let? Jak bude vypadat?

Plné baťovských cihlových domečků a nádherně kvetoucích kytek.

Zlín je město perspektivní a rychle se rozvíjí, co by jeho rozvoj podle Vás mohlo ještě
podpořit?

Víc restaurací a kaváren pro rodiny s dětmi.

Co byste rozhodně ukázal/a někomu, kdo přijede do Zlína úplně poprvé a vůbec to tady
nezná?

Jednoznačně ZOO Lešná a Baťův mrakodrap. Pokud by přijel v létě, tak bychom určitě šli do
parku, tam bychom sedli na trávu a udělali bychom si společně piknik. A pokud by přijela
maminka s dítětem a bylo by škaredě, tak bychom rozhodně zašli do Jogurtovny.



STŘEDA 2. BŘEZNA – POHLED NEMOCNIČNÍHO KAPLANA FARNOSTI

ZBYNĚK KRÁL, nemocniční kaplan v Krajské nemocnici
Tomáše Bati ve Zlíně, žije v Bánově a vystudoval
Teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
Pestrý a obohacující profesní život - zootechnik, obchodní
zástupce, manažer, starosta obce, nemocniční kaplan.
Záliby: čas prožitý s vnučkami a rodinou, zpívání v
mužském sboru Hútek z Bánova, služba ve farnosti, práce
na zahradě, sport

Kde jste tento týden byl? Co jste navštívil?

Od srpna loňského roku pravidelně navštěvuji Krajskou
nemocnici Tomáše Bati, ve které spolu se svými kolegy
Vítkem, Míšou a Pavlem vykonáváme službu
nemocničních kaplanů. Navštěvujeme nemocné,
nabízíme všem rozptýlení a útěchu v nemoci a věřícím
také modlitbu nebo zprostředkování návštěvy kněze k
udělení svátostí. Jsme součástí paliativního týmu, který
patří mezi nejlepší v republice. Díky skvělým lékařkám a

lékařům, psycholožkám, sociálním pracovnicím, sestřičkám v paliativních ambulancích i
ambulancích léčení bolesti. Ti všichni pomáhají nejen pacientům, ale také jejich rodinným
příslušníkům při zvládání nových, často těžkých a nečekaných životních situací a nabízejí
jejich řešení.

Co Vám během tohoto týdne utkvělo v hlavě?

Hrdinství Ukrajinců bránících svoji vlast a také podpora, které se jim dostává z Evropy i
různých částí světa. A to nejen materiální, ale také morální a duchovní. A následné otevření
centra pro přijímání uprchlíků v naší nemocnici a ochota spousty dobrých lidí pomáhat jim v
jejich těžké životní situaci.

Co Vám udělalo tento týden radost?

Radost mně i mým kolegům dělají pacienti, které navštěvujeme, lékaři, sestřičky a všichni
zaměstnanci nemocnice, se kterými spolupracujeme a společně se snažíme vytvářet
příjemné prostředí pro léčení nemocných těl i duší našich pacientů. Těší nás výborná
spolupráce s kněžími zlínských farností i celého děkanátu, kteří i přes velmi náročnou službu
ochotně přicházejí za všemi nemocnými, kteří o jejich pomoc projeví zájem.

Prožil jste v souvislosti s městem nějaký intenzivní zážitek?

Promítání filmu režisérky Adély Komrzý „Jednotka intenzivního života“ (oceněn Českým
lvem), v Městském divadle a následná beseda s jedním z hlavních protagonistů filmu MUDr.
Ondřejem Kopeckým, předsedou České společnosti paliativní medicíny, na téma „Jak žít
dobrý život s nemocí?“

Objevil jste tento týden nějaké nové místo ve Zlíně?

V Krajské nemocnici Tomáše Bati, za 3. A 4. pavilónem, pod vzrostlými smrky, vytvořili naši
zahradníci podle návrhu naší kolegyně Míši, velké, krásné srdce. Vysypali je barevnými



kamínky a umístili k němu dvě lavičky. Srdce je symbol lásky. Tady je místem zastavení,
ztišení a pokojného odevzdání bolesti těch, kteří se nemohli rozloučit se svými drahými, kteří
v době pandemie odešli na věčnost.

Proč je Zlín skvělé místo?

Protože se tu narodila moje manželka a naše tři děti. Protože jsem zde našel službu, která
mě těší a ve které mohu rozdávat radost a naději.

Doplňte: Město Zlín je …

…mladé a dynamické.

Kde vidíte město Zlín za 10 let? Jak bude vypadat?

Věřím, že bude vyřešena složitá dopravní situace ve městě a jeho okolí a také výstavba
nové nebo modernizace stávající Krajské nemocnice.

Zlín je město perspektivní a rychle se rozvíjí, co by jeho rozvoj podle Vás mohlo ještě
podpořit?

Lůžkový hospic. Součástí kurzu nemocničního kaplana jsou praxe a stáže v různých
zdravotnických zařízeních. Místo, které jsem navštívil na Sv. Kopečku u Olomouce a zatím
ve Zlíně chybí, je lůžkový hospic. Laskavé místo pro poslední chvíle života těch, kteří je
nemohou prožívat doma, v kruhu svých nejbližších.

Co byste rozhodně ukázal někomu, kdo přijede do Zlína úplně poprvé a vůbec to tady
nezná?

Prvním místem by byl Baťův mrakodrap 21 s vyhlídkovou terasou v 16. etáži, s úžasným
výhledem na celý Zlín s jeho jedinečnou architekturou a čtvrtěmi Baťových domků. O několik
desítek metrů dále ve 14. budově bychom navštívili Muzeum Jihovýchodní Moravy s
expozicí „Baťa - příběh jednoho města“ věnovanou obuvnictví a rozvoj města díky působení
firmy Baťa. Sledovali bychom cestovatelskou stopu pánů Hanzelky a Zikmunda „Tatrou na
černý kontinent a do Nového světa“, nebo Filmové putování s Hermínou Týrlovou a Karlem
Zemanem.

ČTVRTEK 3. BŘEZNA – NA FAŘE SE POŘÁD NĚCO DĚJE

MARKÉTA PIKNOVÁ, manželka a maminka 4 dětí, pastorační asistentka ve farnosti,
kontaktní osoba ve farní kanceláři

Celý tento týden je jiný, asi pro nás všechny, protože v
našem farním společenství od neděle doprovázíme rodiny,
které byly nuceny opustit své domovy a muže a odejít do
neznámé země. Většina z těch, které jsme přijali v naší
farnosti bydlí u rodin. Snažíme se být jim nápomocní při
vyhledávání informací kde a jak se zaregistrovat při
získávání víza, zdravotního pojištění, dlouhodobého bydlení.
Jsem vděčná za naše farní společenství, které funguje i v
této krizové situaci jako jedna velká rodina a každý
nabízíme, co můžeme.



Dnešní den je na faře klidněji, rodiny mají den Galaxii, kde zůstávají i s obědem, je třeba ale
zajistit běžné pracovní záležitosti týkající se farní kanceláře. Vypisuji křestní matriky na
nedělní křty dvou dětí, zajišťuji rezervace farních prostor. Obvolávám farní skupinky, protože
je doba postní a je třeba zajistit vedení pobožností křížových cest v kostele na každý pátek a
neděli. Připravuji farní klub pro zítřejší výdej obědů ukrajinským rodinám.

Do toho mi volá manžel, že večer vyrážejí s nejstarší dcerou na Slovensko k hranicím pro
další ukrajinské rodiny. Domů přicházím někdy kolem šesté večer, s manželem pořešíme jen
pár provozních záležitostí a odjíždějí. Vrací se domů až nad ránem, unavení, ale hlásí, že
vše proběhlo dobře. Rodiny, které vezli, byly z velmi chudých částí Ukrajiny, neměly sebou
nic, jen malé cestovní batůžky. Je mi těžko u srdce při pomyšlení, jak jim musí asi být, co se
v nich odehrává… nežijeme teď zrovna lehké časy, ale drží mne má víra a naděje, že Láska
je silnější než jakékoliv zlo a dokonce i smrt. A já mám po celý tento týden radost z toho, že
naše farnost může žít křesťanskou lásku naplno, protože jsem svědkem toho, že každý
dává, co má.

Ve městě Zlín žiji celý život a mám ho moc ráda, cítím se tu bezpečně já i moje rodina. Mým
oblíbeným místem ve městě je park Komenského, z okolí mám moc ráda kapli Panny Marie
se sochou sv. Antonína nad Přílukem a jako rodina jsme si oblíbili místo Uriášův kámen,
kam rádi chodíme na procházku s naším psem.

Městu Zlín i nám, jeho obyvatelům moc přeji, ať je naše město vždy dobrým zázemím i pro
lidi, kteří jsou v situacích, kdy se potřebují nadechnout naděje, že bude líp a najdou zde,
novou chuť do života. Věřím, že Zlín na to vždy měl a stále má.

PÁTEK 4. BŘEZNA - JAK VIDÍ ZLÍN NAŠI MLADÍ

SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE 4YOUNG, jedná se o skupinku mladých, kteří se setkávají
každý pátek od 18.10 na faře. Je to otevřené spolčo plné smíchu, zajímavých her a nápadů,
ale také sdílení nad zajímavými křesťanskými tématy.

Jaké jsou odpovědi mladých na 10 otázek o Zlínu?

Kde jste tento týden byl/a? Co jste navštívil/a?

Tento týden jsem byla v kostele, knihovně, ve fitku, na ZUŠce, a v obchodním centru Zlaté
jablko.

Co Vám během tohoto týdne utkvělo v hlavě?

Proč se Hotel Moskva přejmenoval na Hotel Zlín a proč ruská zmrzlina na ukrajinskou a proč
sestoupil náš hokej do nižší ligy.

Co Vám udělalo tento týden radost?

Že mám dobré známky ve škole, daří se nám ve schole, naše farnost pomáhá Ukrajincům,
kamarádi ze spolča a sluníčko.

Prožil/a jste v souvislosti s městem nějaký intenzivní zážitek?



V pět ráno v neděli je vše zavřené a když má člověk hlad tak se není kde najíst. Jedinou
alternativou je Nonstop u nádraží, kde velice intenzivně zažijete nepříjemné situace s
bezdomovci.

Také velmi intenzivní byl hokejový titul a velmi intenzivní jsou trolejbusové spoje na
gymnázium TGM, kam se člověk nevleze.

Objevil/a jste tento týden nějaké nové místo ve Zlíně?

Tento týden bohužel ne.

Proč je Zlín skvělé místo?

Je tady poměrně bezpečno. Máme to blízko do přírody, ze všech stran nás obklopují lesy. A
taky se tu strašně moc pije alkohol, takže člověk pozná nové přátele.

doplňte: Město Zlín je naše.

Kde vidíte Město Zlín za 10 let? Jak bude vypadat?

Opraví se autobusové nádraží a zastávka Česká. Bude to město důchodců.

Zlín je město perspektivní a rychle se rozvíjí, co by jeho rozvoj podle Vás mohlo ještě
podpořit?

Doufáme, že nic. Přebytečný rozvoj je kontraproduktivní.

Co byste rozhodně ukázal/a někomu, kdo přijede do Zlína úplně poprvé a vůbec to tady
nezná?

Otce Kamila, nový Lidl v Prštném, oblaka, místní hospůdky a baťovy domky.

SOBOTA 5. BŘEZNA - Naši čekatelé křtu Iva, Vláďa, Roman, Radka vyrazili s otcem
Ivanem Fišarem do Olomouce

V sobotu 5. března vyrazili zlínští katechumeni do Katedrály sv. Václava v Olomouci na
pozvání arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. V doprovodu jejich průvodce přípravou na křest
otce Ivana Fišara a svých kmotrů se zúčastnili spolu se všemi pozvanými katechumeny z
celé olomoucké arcidiecéze slavnostní mše svaté. Mši svatou celebroval biskup Mons. Josef
Nuzík, a z katechumenů se jejich vlastním přispěním i potvrzením přítomných kmotrů stali
„čekatele křtu“. Při mši svaté se všem dostalo pozvání do nejkrásnějšího sálu
Arcibiskupského paláce na příjemné pohoštění a pokračování programu. Biskup Mons.
Josef Nuzík vyjádřil své zamyšlení o křtu. Na pomoc si vzal verše Radostného růžence a
křest přirovnal k okamžiku „zabydlení se“ Ježíše Krista v srdcích pokřtěných.

Poté následovala beseda s Mgr. Markétou Matlochovou, která přišla představit Arcidiecézní
centrum pro rodinný život. Svůj vstup začala připravenou hrou, které se zúčastnil otec Ivan z
farnosti sv. Filipa a Jakuba a p. Mgr. Radim Kuchař ze Stojanova gymnázia ve Velehradu. K
velkému pobavení všech. Otec Ivan vytrval až do konce hry a nenechal se porazit.



Markéta Matlochová prezentovala činnosti Arcidiecézního centrum pro rodinný život jako
např. programy pro snoubence i manžele nebo vydávání časopisu Rodinný život.

Příprava probíhá po celý rok a pokřtěni budou v kostele o Velikonocích.

NEDĚLE 6. BŘEZNA – Den plný setkání

MICHAELA STRAKOVÁ

Jsme rodina ze Zlína, máme tři děti a bydlíme v domečku pod Jižními Svahy. Já i manžel
žijeme v našem městě od narození a máme tu spoustu přátel a velkou část rodiny. Ve své
práci se věnuji podpoře rodin a pomoci potřebným – pracuji ve zlínském Centru pro rodinu,
které sídlí na Jižních Svazích a snažíme se svými programy podporovat zdravé vztahy v
rodinách. Provozujeme také nízkoprahové centrum Family a Senior Point Zlín v Klubu 204.
Dále působím v nadačním fondu Credo, který má také sídlo ve Zlíně. Zde mám na starosti
mám dárcovský program Navzdory, v němž finančně podporujeme rodiny s postiženými
dětmi, maminky samoživitelky a rodiny v nouzi. Manžel Honza podniká ve financích. Město
Zlín je pro nás srdcovka. Jako dítě jsem vyrůstala na Podvesné v baťovském půldomku,
procházeli jsme se s kamarády kolem řeky Dřevnice, schovávali se na „spojovačkách“, hráli
vybíjenou na tehdy téměř prázdné ulici bez aut. Nyní chodí kolem Dřevnice naše děti,
nejčastěji s dědou krmit kačenky. Procházky kolem řeky Dřevnice máme všichni moc rádi.
Přeji Zlínu, aby v něm bylo pořád veselo a žili zde dobří lidé, kterým záleží v prvé řadě na
druhých lidech a ne na věcech a aby celé město doprovázelo Boží požehnání.

Dnes ráno lehce padal sníh a foukal vítr. Po snídani jsme se vydali s rodinou na“desátou“
mši svatou do kostela sv. Filipa a Jakuba. Neděle je pro nás vždy výjimečná. Setkáváme se
zvláštním způsobem s Bohem, ale i s širší rodinou a s přáteli z farnosti. Snažíme se prožívat
tento den bez techniky, takže více společně. Po mši svaté jsme si u kostela povídali s
kamarády a poté jsme navštívili Klub Pod kánoí na faře, který je otevřen každé nedělní
dopoledne k posezení a popovídání. Vaří zde moc dobrou kávu a bonusem je příjemná
obsluha z řad farníků - dobrovolníků. Zrovna dnes byl klub otevřen pro veřejnost po delší
covidové pauze a já to využila a oslavila jsem zde s širší rodinou své 40. narozeniny, takže
kromě kávy byl i koláč. Bylo to moc příjemné setkání. Na oběd jsme byli pozvaní k mým
rodičům, kteří bydlí v půldomku. Maminka velmi dobře vaří a peče, takže jsme se radovali s
dalšího společného času s lidmi, které máme rádi. Odpoledne jsme pak byli s dětmi doma,
venku bylo ještě mrazivo. Večer jsme si povídali a hráli slovní fotbal.


