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CO V LETOŠNÍM ADVENTU?  

VYHLÁSÍŠ NULOVOU TOLERANCI? ČEMU?  

A ZVOLÍŠ JINÁ SLOVA? JAKÁ? 

„Manžel mi tehdy něco povídal a já uvažovala: To jsi tedy mohl taky říct jinak. Nic by tě to 

nestálo a mně by to pomohlo. A neodsekla bych ti tak, jak ti teď odseknu.  

A už jsem se připravovala, že mu to vrátím, jenže pak mě napadlo, že schválně řeknu JINÁ 

SLOVA. Jiná než tak, co chci vyslovit.        A udělala jsem to. Viděla jsem na něm, když udiveně zvedl 

hlavu, že tohle nečekal, tohle teda rozhodně ne, byl připravený na  jinou odpověď     a už měl 

odpověď pro mě taky připravenou. Teď musel odpovědět jinak. Na jiná slova se odpovídá jinými 

slovy. Zkusila jsem to ten den ještě párkrát. Když jsem chtěla něco říct zostra tchyni, neřekla jsem jí to 

způsobem, jakým jsem to dělávala vždycky, řekla jsem to samé – ale jinými slovy.   A ona se usmála a 

odpověděla mi taky jinými slovy. Je to tak jednoduché. A výsledky jsou úžasné. Třeba…V obchodě mě 

okrádají, vracejí každou chvíli méně. Jindy bych řekla: Koukejte, dala jste mi špatně zpátky, nemyslete 

si, že vám to projde – nebo něco takového. Teď řeknu: „ZDÁ SE MI, ŽE JSTE SE SPLETLA. NERADA 

BYCH VÁS OŠIDILA.“. Zkouším hledat jiná slova v naší rodině, v zaměstnání a kamkoliv přijdu. Je to 

snadné. Člověk si prostě vybere slova, která neublíží, nerozezlí. Každá nepříjemná věta má svého 

dvojníka. A jak záleží na kadenci! Psychologové prý zjistili, že záleží jenom z šesti procent na tom, co 

říkáme. Z devadesáti  čtyř procent záleží na tom, jak to říkáme, na přízvuku, na pohledu, jaký  při tom 

máme. Člověk není na jiná slova zvyklý, zvlášť v rodinách, kde nebylo obvyklé je používat. Jednu věc 

lze povědět dvojím způsobem. Jednak pichlavým a jednak hladivým způsobem, při tom, prvním si 

možná ulevíme, jenomže při tom druhém docílíme víc, prosadíme, co chceme. Lidé z pohodlnosti jiná 

slova nehledají: ta nejiná jsou připravená, a tak po nich sáhnou. Jenže ta jiná slova jsou kouzelná, 

otevírají uzamknuté brány. Nevymýšlím si, přesvědčila jsem se o tom, mnohokrát. Stačí si dát pozor a 

přeříkat si v duchu, co chcete vyslovit. A hned víte, jestli tím toho druhého potěšíte. Vlídné ruce 

dosáhnou nejdál, podaná ruka vám může přinést, co chcete, do zaťaté pěsti nenaberete ani doušek 

vody, JINÁ SLOVA ZNAMENAJÍ JINÝ ŽIVOT“.  

I O TOM JE ADVENT A O TOM MŮŽE BÝT CELÝ      NOVÝ CÍRKEVNÍ ROK! 

VYHLÁSÍŠ NULOVOU TOLERANCI ZÁVISLOSTEM?  
Vyprávěl pediatr K.Z.: „žasneme znovu a znovu nad úžasnou dětskou přímočarostí, se kterou 

docházejí tam, kam my nedojdeme. Víte, jak jsem se odnaučil kouřit? Odnaučil mě to vnuk. Osmiletý 

vnuk dokázal to, co jsem já neuměl a co se mnou nedokázali ani nejlepší psychologové. Kouřil jsem 



léta a kouřil jsem od rána do noci a věděl jsem, že nemám, a stejně jsem pálil jednu od druhé. A pak 

se stalo, že náš syn se ženou odjížděli na měsíc z republiky, a tak jsme se nabídli, že si chlapce 

vezmeme k sobě. Přijel a pozoruje mě – hned první večer se na mě zkoumavě dívá – jak si zapaluju. A 

povídá, že nemám kouřit, že to je nezdravé. „Já vím,“ říkám. „Proč tedy kouříš?“ ptá se. „Tak“, a 

hledám důvod. „Dědečku“, on na to, „ale ty můžeš být nemocný nebo dokonce…“ Za tím slůvkem 

dokonce jsem slyšel  ticho, veliké černé ticho, které můj vnuk, jenž  mě má moc rád, ani nechce 

pojmenovat – jako kdyby se bál, že ho tím přivolá. „Hm“, vydechuju kouř. „Dědečku, já budu plakat,“ 

řekl vnuk. Řekl to docela prostě, oznamovacím tónem. „Proč? Proč? Proč budeš plakat?“ „Tak“, říká a 

já v tom slyším okopírovaný svůj přízvuk.  A už začal natahovat. Tak jsem zhasil cigaretu a dělal, že už 

nebudu kouřit, a šel jsem do svého pokoje, škrtl, zapálil jsem a nadechl. Ty první tři doušky kouře jsou 

nejlahodnější…Dveře se pootevřely. „Dědečku, já budu plakat“. Tak si plač, plač, vyděrači, chtělo se 

mi vykřiknout. Místo toho jsem ho pohladil po ustarané hlavičce. Má tě rád. Nechce, abys byl 

nemocný, abys vešel do toho černého ticha…A tak za mnou chodil  celý měsíc. Hlídal mě. Vydíral. A 

plakal. Zkoušel jsem utíkat z domu nebo si zapalovat, když usnul, jenže bylo mi to čím dál trapnější. 

Přece ho nebudu obelhávat. Toho, kdo mě má rád.              A kdybych…do toho velkého černého 

ticha…Jistě by se trápil. Mučilo by ho i to, že neuspěl. Moc lidí by pro mě neplakalo, jenže on ano, byl 

jsem si jistý, že on určitě. Přestal jsem kouřit. A říkám si, nebyl jeho argument báječný? Mít kolem 

sebe dost lidí, kteří nás mají rádi a dají nám najevo, že by byli smutní nebo dokonce naříkali, 

kdybychom udělali to nebo to, dělali bychom to vůbec? Potíž je, že takových lidí moc nemáme. Proto 

sami odcházíme do černého ticha…“ 

VYHLÁSÍŠ NULOVOU TOLERANCI ZLU, HŘÍCHU? 

Přeji Ti, abys prožil advent, aby roztála Tvá odmítavost i Tvá chladná uzavřenost, abys znovu 

pohlédl svému Bohu do očí.  

Nech ho bydlet ve svém srdci, aby Ti pomáhal nést Tvá břemena. Pusť ho do svého smutku a 

temnoty.  

Děkuji Ti za to, že se necháš svým Bohem proměňovat.  

On se chce znovu zrodit v Tobě, v Tvých postojích, slovech, činech…v Tvé lásce! 

Přeje a těší se na adventní setkávání 

otec Miroslav 

ADVENTNÍ SETKÁVÁNÍ: 

o     1. NEDĚLE ADVENTNÍ (v sobotu 26.11. v 17.00 hodin, v neděli 27.11. v 7.00 a 9.00 hodin): na 

začátku bohoslužby žehnání adventních věnců (nezapomeňte si je přinést) 

o     RORÁTNÍ MŠE SVATÉ: PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 17.00 hodin,  ÚTERÝ, ČTVRTEK: 6.30 hodin. NA 

ZAČÁTKU SVĚTELNÝ PRŮVOD SE ZPĚVEM: EJHLE, HOSPODIN PŘIJDE! 

o     ADVENTNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI: účastí na rorátních bohoslužbách (děti vcházejí v průvodu jako 

první se svou  rozsvícenou lampičkou). Vyhodnocení  adventní soutěže se uskuteční v pondělí 

26.12. (sv.Štěpán) po vánoční hře v kostele (od 15.00 hodin). Pro děti jsou připraveny pěkné 

ceny! 



o     PÁTEK 2.12. UŽ V 16.00 HODIN: DĚTSKÁ MŠE SPOJENÁ S HROU O SVATÉM MIKULÁŠI. PO MŠI, JAK 

DOUFÁME, UVÍTÁME SVATÉHO MIKULÁŠE I S DOPROVODEM. TOTO SETKÁNÍ BUDE 

ZAKONČENO NADÍLKOU! 

o     PŘÍLEŽITOST K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: PŮL HODINY PŘED KAŽDOU MŠÍ SVATOU. 

MIMOŘÁDNĚ TAKÉ V SOBOTU 17.12. OD 15.00 – 17.00 HODIN (bude přítomen také otec 

Pavel Stuška, kaplan z Jalubí). V Uherském Hradišti budou od 12.12. ve farním kostele sv. 

Františka Xaverského zpovídat kněží našeho děkanátu od pondělí do pátku  (8.30 – 11.00 

hodin), ve františkánském kostele budou zpovídat otcové františkáni (15.00 – 18.00 hodin). 

o     NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH (spojené se službou udílení svátosti smíření a svátosti nemocných): 

ÚTERÝ 20.12. od 8.00 hodin, STŘEDA 21.12. od 8.00 hodin. Nahlaste v sakristii! 

o     PŘÍPRAVA KOSTELA NA VÁNOČNÍ SVÁTKY (výzdoba, zdobení stromečků v kostele a kapli, úklid):  

PÁTEK 23.12. OD 9.00 HODIN! 

Navzájem se posilovat nadějí  

Vážení a milí, dávat si navzájem naději znamená dávat si život.  

Posilovat se nadějí znamená cítit se jeden za druhého odpovědní.  

Vám všem, milým spoluobčanům i farníkům, díky za naději,  

že Boží dílo v naší farnosti se bude dále uskutečňovat. 

Pán Bůh zaplať za finanční dary na nový kostel, které při podzimní veřejné sbírce konané 16. – 

23.října, byly ve výši: 

427 847,- Kč 

Pamatujeme na dobrodince v modlitbách a při Nejsvětější oběti! 

                                                                                            

Začíná rok diecéze 

Před rokem jsme v naší diecézi zahajovali Rok farnosti. Dříve než vstoupíme do Roku diecéze, je 

třeba podívat se zpět a hodnotit. Řada farností podala svědectví živého společenství, které dovede 

spolu slavit i pracovat, které myslí na službu druhým a také na nabídku poznání Krista a Církve lidem 

vzdáleným. V následujících týdnech znovu navštívím všechny děkanáty, abych se setkal 

s pastoračními a ekonomickými radami všech farností. 

Zahajujeme Rok diecéze, nepřestaneme se však snažit o krásný život ve farnostech, protože čím 

lepší, živější a zdravější budou farnosti, tím lepší bude diecéze. Pro lepší poznání diecéze a jejího 



středu Vás všechny zvu k návštěvě Olomouce při příležitosti děkanátních poutí, kdy budete mít 

příležitost navštívit biskupství i jeho úřady, diecézní charitu i kněžský seminář. Proto v tomto roce 

budou výjimečně všechny děkanátní pouti za obnovu rodin a kněžská povolání v Olomouci. 

arcibiskup Jan ( z Pastýřského listu Advent 2005) 

Náš rodák Štěpán Jiří Vojtek na Velehradě 

V sobotu 12. 11. 2005 jsme měli možnost uvidět a vyslechnout našeho rodáka Štěpána Jiřího 

Vojtka v bazilice na Velehradě, kde probíhaly oslavy k 800. výročí příchodu cisterciáků na Velehrad. 

 „Řeholní život vznikl prostřednictvím mnichů. Mnich – člověk, který miluje Boha čistým a 

nerozděleným srdcem. Ideál mnicha – Ježíš Kristus. Řehole = pravidla. Řeholní život není totéž jako 

život zasvěcený. Obsah řeholního slibu: 

-         stabilita = stálost v komunitě 

-         poslušnost opatovi 

-         nepřetržitá proměna života = tak často střídat vztah k Bohu s jinými aktivitami, až vznikne 

celistvost člověka (integrita) 

Náplní dne cisterciáků je: 

-         modlitba 

-         lectio divina (duchovní četba) 

-         práce 

(z promluvy Š. J. Vojtka) 

                               

„Svěř Hospodinu své počínání a on se postará.“ 

O tom, jak pravdivá jsou tato slova jsem se i v letošním církevním roce mohla vícekrát 

přesvědčit. Starám se s Boženkou    a Janou o květinovou výzdobu našeho Božího chrámu.  

Mimo svátků a zvláštních událostí, kdy květiny kupujeme, se snažíme si je vypěstovat a shánět 

mezi farníky. To vždy prosím Pána Ježíše o pomoc, abychom mohli mít vyzdobené místo, kde stále 

přebývá a kde přináší pro nás oběť Nejsvětější. A on mě vede, abych v pravý čas oslovila toho 

správného člověka, anebo mně pošle do cesty někoho, kdo sám nabídne svou pomoc. A je to 

vyřešeno. Stačí jen se svěřit a všímat si lidí kolem sebe. Není to důvod k radosti a úžasu, jak náš Přítel 

odměňuje důvěru                   a starostlivost? 



Chtěla bych proto poděkovat všem našim sestrám, které sází, zalévají a pečují o květiny s velkou 

ochotou a s radostí je pak darují na oltář. Za všechny obětavé (je jich hodně) bych zvláště ráda 

poděkovala paní Anděle Chlachulové. Tato žena je nemocná,          a přesto je v bolestech a o holích 

stále prospěšná naší farnosti. I při svém omezení tvoří na zahradě divy. Obdarovává mě nejen květy, 

ale i zvláštní sílou a energií pracovat, nevzdávat se, odevzdaně        a v důvěře přijímat sebe samou a 

radost z darování. 

Jeden bez druhého bychom se neobešli, potřebujeme se navzájem. Jsme stvořeni pro 

společenství a jaké bude, za to zodpovídá každý sám. Svěř svou práci, úmysly, problémy, starosti 

Hospodinu a on se postará. 

setra Vlaďka 

Ministrantský výlet  

Dne 27. 10. 2005 se skupinka 13 ministrantů vydala na třídenní výlet do Dřevohostic. Byli jsme 

přivítáni do útulné fary. Po příjezdu a ubytování jsme stihli nasytit hladové žaludky a zahrát si spolu 

několik her. Stěžejní byl den druhý, kdy jsme uskutečnili výlet na Hostýnek, vlastně to byla malá pouť. 

Autobusem jsme dojeli do Bystřice pod Hostýnem a odtud jsme šli pěšky krásně zbarvenou podzimní 

přírodou na Svatý Hostýn. Po návratu kluci využili celé sportovní zařízení fary, ať už to bylo fotbalové 

hřiště, kalčo, pinec, šprtec, šipky či různé houpačky a kolotoč. Večer se měl každý možnost divadelně 

projevit             při předvádění názvů filmů a pohádek. V sobotu, poslední den výletu jsme uspořádali 

turnaj v kalču a šprtcu.  

Po obědě po úklidu fary jsme se vrátili domů s rozhodnutím, že          na toto fajn místo se příště 

vrátíme. 

Kamil Psotka 

A ohlas některých ministrantů: 

Ministrantský výlet se mi líbil, bylo tam pěkné ubytování, pestrý program, nejvíc se mi líbil stolní 

tenis, šprtec a výstup na Svatý Hostýn. 

Lukáš 

Mně se nejvíc líbil fotbal a výlet na Svatý Hostýn. 

Dominik 

Líbila se mi soutěž v hádání filmů a nejtěžší byl bobřík mlčení      při výstupu na Svatý Hostýn. 

 Michal 



Ministrantský výlet byl fajn, nejlepší byl fotbal. 

Vojta 

Líbil se nám výšlap na Svatý Hostýn. A taky velká a pěkná fara. 

Jirka a Patrik 

 A ohlas některých rodičů: 

Děkujeme Kamilovi, Jožkovi Blahovi, Jožkovi Vandovi a Zuzce, že se o kluky dobře starali a dopřáli 

nám tak tři dny volna. 

CENTRUM  PRO  RODINU  A  SOCIÁLNÍ  PÉ ČI  

Divadelní 6, 760 01 Zlín, tel. 577 212 020, 732 376 193 

E-mail: centrum.zlin@volny.cz 

Kontaktní kancelář zabezpečuje provoz v pracovních dnech           v hodinách pro veřejnost: Po 9 - 11 

a 14 - 16, Út  9 - 11, St  8 – 12   a 14 - 16, Čt  16 - 18 hod. 

•        půjčování knih a kazet s rodinnou a psychologickou tématikou 

•        sociální inzertní služba  

•        objednávky přednášek a poradny, přihlášky na akce, informace atd. 

Rodinná poradna (zajišťují odborní spolupracovníci Centra): 

•        psychologická 

•        rodinně-právní 

•        poradna přirozeného plánování rodičovství 

Přednášková činnost:  

•        pro děti a mládež (od 1.tř. ZŠ po studenty SŠ a SOU, cca 6 – 18 let): * Nad rodinným albem * Od 

prvního setkání k nové rodině * Dítě na cestě k dospělosti * Dozrávám v osobnost *Lidé kolem mě 

* Osobnost, přátelství a láska * Na cestě za láskou (Známost, manželství, láska a sexualita, 

zodpovědné rodičovství, otcovství, mateřství a výchova dětí) atd. 



•        pro manžele a rodiče: * Manželství v kostce * Plánování rodiny * Prevence – ale jaká? * Výchova 

dětí k manželství a rodičovství   a další 

•        příprava snoubenců na manželství (cyklus přednášek, který se každý měsíc opakuje): čtvrtek 

16.30 - 18.00 hod v sále               na Divadelní 6 ve Zlíně 

•        1. čt.: Společný život s Bohem * 2. čt.: Psychologie manželského vztahu   3. čt.: Intimní život v manželství * 4. čtvrtek: Plánování rodiny  

prosincové termíny jsou 1., 8. a 15.12.  

•        kurzy přirozeného plánování rodičovství pro snoubence               a manžele (ve spolupráci s Ligou 

pár páru): 4 setkání, po absolvování umějí účastníci dobře používat a vyhodnocovat 

symptotermální metodu PPR. 

V neděli 13. 11. 2005 odevzdala svou duši Pánu naše milovaná farnice, františkánská terciářka, 
dlouholetá spolupracovnice radia Proglas a v neposlední řadě také naše věrná dopisovatelka  

FRANTIŠKA HULÍKOVÁ.  

Ať její duši dá Pán věčnou radost a pokoj! 

Farní kronika  

Do společenství církve byli křtem přijati: 

Jiří Maria Hlaváček, Kunovice, Na Bělince 1492                                                  25.  9. 2005 

Viktorie Maňáková, SM, Na Výsluní 1384                                                            9. 10. 2005 

Martin Čožík, SM, Hradišťská 61                                                                       12. 11. 2005 

Samuel Václav Vančuřík, SM, Kopánky 1725                                                     13. 11. 2005 

Pro Boží požehnání na společnou cestu životem si přišli: 

22. 10. 2005 

Hana Břečková, SM, Sadová 1842 

Radoslav Cehelský, Šarišské Michalany, SR 

12. 11. 2005 

Eva Čožíková, SM, Hradišťská 61 

Petr Čožík, SM, Za Mlýnem 1882 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 



Anděla Valentová                                            *24.   7. 1920                              �27.   9. 2005 

Anna Burdová                                                 *  7.   6. 1930                              �  7. 10. 2005 

Stanislav Prostředník                                       *10.   3. 1953                              �12. 10. 2005 

Marie Malenovská                                           *11. 12. 1929                              �13. 10. 2005 

Marie Schieldrová                                           *12.   5. 1935                              �25.   5. 2005 

Františka Hulíková                                           *25. 10. 1921                              �13. 11. 2005 

 


