
Farní listy
Luhačovice a Pozlovice

Svoji zvláštní pozornost zaměřuj na ctnosti, které jsou znázorněny na
čtyřech koncích kříže: pokora, láska, poslušnost, trpělivost.

Sv. Vincenc de Paul

ROČNÍK I ZÁŘÍ 2021

při plánování různých kroužků, aby nám
neuteklo to podstatné, chceme-li dětem
opravdu předat živou víru, nejen formální
křesťanství. Pamatujme však, že sebelepší
výuka náboženství nemůže nahradit
náboženskou výchovu od rodičů. 
Přejeme všem dětem a studentům hodně
štěstí a úspěchů v tomto školním roce,
rodičům hodně trpělivosti a radosti z dětí,
učitelům pilné a vnímavé žáky. 
Všem pak přejeme, aby ve svém životě měli
vždy místo pro Boha a dokázali z Něho
čerpat   sílu   pro  své  každodenní  starosti
a těžkosti.
                                     Otcové Janové

Drazí farníci, milí čtenáři,

Je tu začátek září a to znamená pro
spoustu z Vás asi jediné – začíná nový
školní rok.  Se  školním  rokem  také začíná
i výuka náboženství. V ní se děti učí dívat
se  kolem  sebe,  objevovat  dobro  a  lásku
v nás i kolem nás, ujasňovat si otázky
smyslu života, poznávat Bibli… Chceme,
aby Vám náboženská výchova byla pomocí
při výchově Vašich dětí, která je v dnešní
době tak náročná.  
Připomínáme, že děti, které se už jednou
přihlásily na náboženství, už se znovu
nepřihlašují. Přihlašují se pouze děti v prv-
ní třídě. Přihlášky dostanou ve škole.
Rozvrh hodin zveřejníme co nejdříve. Pa-
matujte, prosíme,  na  hodiny  náboženství



Svatá Ludmila
Mgr. Zdenka Pančochová

Letos si připomínáme 1100 let od smrti
svaté Ludmily, mimořádné osobnosti dějin
křesťanství u nás i našich dějin národních.
Vrcholem vzpomínkových setkání se má
stát Národní svatoludmilská pouť v Tetíně,
kde byla světice zavražděna.

Skutečností je, že sv. Ludmilu všichni
spojujeme se sv. Václavem,  jejím  vnukem,
a tento pohled poněkud zastiňuje ji sa-
motnou.

Zajímavý a nevšední názor na život a pů-
sobení sv. Ludmily přináší prof. Petr Piťha
ve své knize „Čechy a jejich svatí“. Dovolím
si volně použít jeho myšlenek.

Doba, v níž svatá Ludmila žila, byla
nadmíru složitá, plná střetů mocenských,
národnostních a náboženských. Kře-
sťanství nebylo přijato náhle, přes noc.
Bylo to spíše pozvolné rozednívání. A noc,
která mu předcházela, si nelze představit
jako čirou, nevědomou temnotu. 

Křesťanství nepřichází u nás do prázdnoty,
ale  do  široce  rozvinutého  náboženského
a duchovního života. Abychom pochopili
dobu přijetí křesťanství, musíme pohledět
do doby české mytologie, do dějů, které už
Kosmas staví do doby bájí, ale které těsně
předcházely době Ludmilině a zasahovaly
ještě její mládí.  Ludmila  se  totiž  narodila
a vyrostla v pohanských Čechách.

Můžeme se usmívat uctívání stromů, kla-
nění se pramenům, přinášení obětí bohům   
ohně,  slunci,   vodám.   Hlavním   smyslem Vitráž v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.

Foto: Mgr. Jaroslav Pančocha



Stává se učitelkou nového kultu, ale přitom
též svorníkem mezi starou a novou dobou.
Ona jako správkyně země přivádí tuto zemi
blíže Bohu.

Je pak přirozenou autoritou uznávanou
všemi, jak to dokazuje rozhodnutí starších
svěřit jí výchovu nedospělého vladaře
Václava. V této důležité roli plně obstála!
Kladla důraz na chlapcovo vzdělání i jeho
zakotvení v křesťanské víře

Právě předáváním moudrosti a zkušeností
budoucímu vladaři ovlivnila náš stát na
mnoho let dopředu. Tím, jak přirozeně
naplňovala svou roli ženy, matky a babičky,
může být inspirací i pro nás. Můžeme k ní
přicházet jako ke své babičce, která má
pochopení pro naše naivity a mladá
selhání. U ní se můžeme uklidnit, neboť ví
ve své moudrosti více o nezdarech a utrpe-
ních než my se svou uspěchanou
netrpělivostí.

Neměli bychom totiž nikdy zapomenout, že
je to naše kněžna, paní a vladařka, která
svými činy rozhodovala situace pro národ
zcela zásadní.

Jen tak plně pochopíme její nádherné
jméno! Ludmila je opravdu tou, která je lidu
– národu milá i tou, která lid miluje.
A tak závěrem všem nositelkám tohoto
krásného jména, Ludmilám, Lidkám,
Liduškám, vše nejlepší k jejich svátku.

tohoto konání bylo jistě vyprošovat
ochranu před nebezpečím, zároveň však
šlo   o  správné   a  uctivé   užívání   přírody
a možná nevědomé uctívání jedinečného
Božího díla, života ve všech jeho podobách.
Zdá se, že křesťanství nacházelo v českém
myšlenkovém světě dosti motivů, na něž
mohlo navázat.

Pro vládnoucí vrstvu bylo přijetí křesťanství
prestižní otázkou. Země křesťanská byla
ostatními zeměmi přijímána s větší úctou
nežli krajiny pohanské.

Je zde však ještě důležitější příčina, která
hrála roli. Pohanský náboženský život byl
ovládán pocitem obav, strachu. Křesťanství
však staví člověka nad vše stvořené, činí ho
vládcem. Všechno, krásné i děsivé, je da-
rem dobrého Boha.  Darem,  který  můžeme
s důvěrou přijmout. Vše, co nás obklopuje,
je dobré a nám svěřené, abychom to
milovali, zvelebovali a chránili. Křesťanský
Bůh  je  Bohem   osvobozujícím  ze  strachu
a otevírajícím nové sebevědomí. Toto nové
sebevědomí si přináší i český kníže Bořivoj
ze své moravské cesty, kde byl svatým
Metodějem pokřtěn, a předává je své ženě
Ludmile. Přivádí s sebou také kněze, slu-
žebníka nejvyššího a jediného Boha, Pána
všeho stvořeného, viditelného i neviditel-
ného.

Pokusme se představit si, jak tuto novou
důstojnost přijímá kněžna Ludmila.  

Ti je, abys Ty mohl konat v jejich životě –
ne podle naší představy, ale podle své
moudrosti a lásky. Amen.

Pane Ježíši, ty miluješ naše děti a vnuky víc
než my. Věříme, že cokoliv se s nimi stane,
Ty o tom víš.  Důvěřujeme Ti, odevzdáváme

Modlitba za děti a vnuky



Už tomu bude rok, co jsme se poprvé
setkali s tímto duchovním cvičením. Pro ty,
kteří neví, o co se jedná, jej nyní stručně
představím.

Exodus 90 vznikl v Americe asi před 10
lety, kdy otec Brian Doerr hledal způsob,
jak  povzbudit  seminaristy,   vysvobodit  je
z otroctví hříchu a udělat z nich muže, kteří
budou silní a odhodlaní následovat Krista.
Následně byla tato osvědčená cesta
nabídnuta i mimo seminář a od roku 2013
se tohoto programu účastnilo již více než
35 000 mužů z více než 60 zemí světa.

Princip tohoto duchovního cvičení spočívá
v modlitbě, askezi a bratrství, či lépe
společenství. Všechny tyto aspekty spo-
lečně pomáhají duchovní formaci. Úvodní
cvičení  Exodus 90  trvá  právě  90 dní a to
z důvodu, že tato doba je minimum pro to,
aby si člověk na něco zvykl (pravidelná
modlitba, askeze) a naopak i odvykl (různé
závislosti – od televize či internetu,
alkoholu, honbě za bohatstvím a jiných).

Dříve se říkalo, že vojna udělá z kluků
chlapy. Ač jsem vojnu neabsolvoval, tak si
troufnu tvrdit, že to bylo tvrdou discip-
línou. Vojna však mnoha mužům také do
života přinesla různé neřesti. Programy
Exodu si také zakládají na disciplíně, ale
jsou provázeny čtením Písma a každodenní
modlitbou a zamyšlením. Otevírají nové
pohledy na Písmo svaté, pomáhají rozumět
dobovému myšlení  Starého  zákona  i jeho

Farní společenství – Exodus – cesta ke svobodě
Účastník Exodu

významu. Propojují Starý zákon s Novým
zákonem a otevírají prostor osobnímu
rozvoji díky reflexi i sebereflexi. Proč se
snažíme upozornit na třísku v oku našeho
bratra a nevidíme trámy ve svém vlastním?
Proč nedokážeme věnovat denně 30 či 60
minut času Bohu v modlitbě, ale dokážeme
trávit hodiny u televize, internetu či s mo-
bilním telefonem? Proč se ženeme za
bohatstvím a majetkem, když ten pravý
poklad máme v nebi? Proč nemáme čas na
opravdu důležité věci a necháváme se
strhnout proudem doby?

Exodus 90 není jediná cesta. Je to jen
jedna z možností, která nás může přiblížit
Bohu. Ovšem tato cesta nekončí po 90
dnech, ale naopak zde začíná. Stejně jako
program Exodu 90 pokračuje čtením
dalších knih Písma a dalších duchovních
cvičení. Vůbec není důvod se bát askeze,
která tuto formaci doprovází. Nic z toho,
co asketické disciplíny nabízí, určitě
člověku neškodí, naopak jej povzbuzují,
aby byl důstojným stánkem Ducha
Svatého a ne zchátralým chrámem, který
upadl v zapomnění. Každý známe heslo:
„Ve zdravém těle zdravý duch“. Ať tímto
duchem je právě Duch Svatý, kterého
necháme působit ve svém životě. Ať jsme
ochotni pomoci druhým a abychom tomu
mohli dostát, je potřeba dbát o své zdraví.
A hlavně u Boha není nic nemožné.

Za sebe mohu říct, že jsem rád, že nejím
tolik  sladkostí,  že mohu  pravidelně cvičit,



alespoň občas si dát ledovou sprchu,
užívám si času s rodinou a lidmi okolo
sebe a nehledím do mobilu a na internet,
že se denně nestrachuji, co hrozného se ve
světě děje a nepodléhám panice, která se
chrlí z televize, ale mohu se spolehnout na
Boží blízkost a Boží pomoc. Nikdo nejsme
dokonalí  a  jsme  lidé  hříšní,   slabí  a  bez

Boha bezmocní. S Kristem ovšem můžeme
být silní.  Chce to  jen  začít.  Začít  u  sebe
a rozhodnout se pro Pána. Tak ať nám Pán
všem  na  našich  životních  cestách  žehná
a provází nás.

Od 25. září bude opět možnost začít
Exodus, více informací bude v ohláškách.

Zveme vás na Dny Charity Luhačovice,
které se uskuteční v průběhu měsíce září.
Každý týden pořádáme nejrůznější akce
určené veřejnosti. Těšit se můžete na
bezplatné měření glykémie a nebo na
společnou Charitní pouť na Svatý Hostýn
aj.  Vidět  a zažít, je  přece  lepší, než slyšet
a přečíst. Více informací o programu
naleznete na našich stránkách
www.luhacovice.charita.cz. 

Charita Luhačovice působí v 11 obcích –
Luhačovice, Pozlovice, Podhradí, Kladná-
Žilín, Biskupice, Ludkovice, Řetechov,
Polichno, Horní Lhota, Dolní Lhota,
Sehradice.

Poskytujeme Charitní pečovatelskou
službu, která zajišťuje pomoc a podporu
seniorům a zdravotně postiženým od 19 let
v Luhačovicích a okolních obcích tak, aby
měli možnost co nejdéle setrvat v domácím
prostředí za podpory rodiny. Klient si sám
smluvně     sjednává   určité    úkony   péče
o vlastní osobu, domácnost, nákupy apod.

Domácí zdravotní péče nabízí komplexní
ošetřovatelskou domácí péči v domácím
prostředí klienta.  Taková péče  je poskyto-

vána na základě indikace ošetřujícího
lékaře. Jejím posláním je snaha o zlepšení,
udržení a zachování zdraví nebo alespoň
zmírnění následků při jeho ztrátě. Zajišťuje
ji tým kvalifikovaných zdravotnických pra-
covníků. Naším cílem je poskytnout
kvalitní péči a podporu soběstačnosti dle
potřeb a přání klienta a prohloubit v něm
pocit jistoty a bezpečí.

Přímo v budově Charity se nachází Denní
stacionář, který navštěvují zdravotně pos-
tižení a senioři. Úkolem denního stacionáře
je komplexně se postarat o klienta a záro-
veň ho podporovat v rozvíjení jeho schop-
ností, dovedností a sociálních kontaků.
Posláním DS je poskytování kvalitní
ambulantní služby lidem, kteří mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku,
mentálního, tělesného či kombinovaného
postižení.

Dále se můžete stát akreditovaným
dobrovolníkem. Dobrovolník je člověk,
který bez nároku na odměnu věnuje svůj
čas, um a energii ve prospěch druhých. 

Charita Luhačovice
Mgr. Anna Martincová



Patron charitního díla

Charita   Česká   republika  pomáhá   lidem
v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich
věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné
uspořádání. K odkazu sv. Vincence z Pauly,
považovaného za zakladatele moderní
charitní práce, se hlásíme řadou kulturních
a společenských akcí v rámci Dne Charity.

Na přelomu měsíce září a října, okolo
svátku svatého Vincence z Pauly, patrona
charitních zařízení, otevírají jednotlivé
služby své dveře veřejnosti s cílem přiblížit
svou činnost a poslání charitní rodiny.
Celostátní kampaň Den Charity píše své
začátky v roce 2004, kdy na jižní Moravě
začaly jednotlivá zařízení a domovy
pořádat dny otevřených dveří pro
veřejnost. O čtyři roky později, v lednu
2008, Česká biskupská konference
oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev
slaví památku svatého Vincence z Pauly,
jako Den Charity.

Svatý Vincenc z Pauly byl francouzský
kněz a jeden ze zakladatelů moderní
evropské charity a především zasvětil svůj
život práci pro nejchudší. 

Vystudoval teologii v Toulouse a svůj život
zasvětil pomoci potřebným. V roce 1625
založil   misijní   řád  lazaristů  (vincentinů)
a o osm let později ženský řád Dcer
milosrdné lásky (Vincentek). Jeho myš-
lenka založit společenství sester s chari-
tativní službou, které nejsou vázány
klauzurou, byla průkopnická nejen pro
další vývoj ženských řeholí, ale také pro
sociální a společenský vývoj Evropy.
Vincenc založil řadu charitativních
organizací   –   zejména   Kongregaci   dcer 

křesťanské lásky (s Louisou de Marillac,
která   byla   později  rovněž   svatořečena)
a Kongregace kněží misionářů (lazaristé).

Roku 1729 byl papežem Benediktem XIII.
prohlášen za blahoslaveného, roku 1737
papežem Klementem XII. za svatého. 

Modlitba za charitní dílo

Pane   Ježíši,  Ty   jsi    Syn   věčného  Otce,
a přestože máš všechny božské výsady,
rád ses stal člověkem a služebníkem nás
všech. 

Také my chceme, stejně jako Ty, rádi plnit
Otcovu vůli, která nás vybízí milovat Boha
a účinně sloužit trpícím a potřebným
lidem. K tomu však potřebujeme Tvou
pomoc.

Dej proto, Pane, nám i všem charitním
spolupracovníkům, ať dovedeme pomáhat
těm, kteří potřebují naši pomoc, a tak
máme účast na Tvém velikém milosrden-
ství.

Uděl nám tuto milost na přímluvu svatého
Vincence z Pauly, patrona charitního díla,
Ty, který žiješ a vládneš na věky věků.
Amen.

Foto: autorka článku, budova Charity Luhačovice



FarLístek
Děti dětem

    Příloha farních listů věnovaná dětem

Můj milý Ježíši, děkuji Ti,
že můžu poznávat nové
věci skrze své učitele ve
škole. Ty jsi mi je dal. Pro-
sím Tě, aby svoje povolání    
dělali s láskou k nám.
Požehnej jim a jejich rodi-
nám.
Děkuji ti, Pane, za spolu-
žáky. Uč mě, abych je
měl/a všechny rád/a, jako
je máš rád Ty. A když
přijdou hádky a neshody,
prosím Tě, ať si vždy uvě-
domím, jak by ses choval
v takové situaci Ty a ať
tak jednám. Ať se při
každé zkoušce chovám
poctivě.
Prosím  Tě  také  za rodiče
a jejich trpělivost se
mnou.
Můj Ježíši, žehnej celé
naší škole.
Amen.

Modlitba žáka

Letos tomu je 1100 let, co byla 15. září na Tetíně vikinskými
bojovníky Tunnou a Gommonem, najatými Drahomírou,
zavražděna kněžna Ludmila.  Hlavní pouť na Tetíně
proběhne 18. 9. 2021. Pokud by ses chtěl o sv. Ludmile
dozvědět něco víc, nebo se některé akce zúčastnit, vše
najdeš na www.svataludmila.cz.

Září je vždy plné očekávání. Nejspíš nebudu sama, kdo se
těší, že se  vrátíme  do  vytouženého  normálu a usedneme
do lavic spolu s našimi kamarády, budeme moct 
 vystupovat se ZUŠ a jinými kroužky před publikem a rado-
vat se z věcí dřív tak běžných, až jsme si jich často ani
nevážili.

A nezapomeň se přihlásit do hodin náboženství, naši
duchovní otcové a katecheti se na tebe moc těší!

Září – letos ve znamení sv. Ludmily



Omalovánka a šablona na WindowArt v jednom

Český kníže, který se narodil na počátku 10. století.  Vychovávala ho jeho  babička  sv.  Ludmila
v křesťanské víře. Jeho matce Drahomíře se to nelíbilo, sama byla pohanka a křesťanství jen
předstírala. Když Václav nastoupil na knížecí stolec, nechal svou matku vyhnat ode dvora za
vraždu sv. Ludmily. Nechal postavil spousty kostelů a díky němu se navrátili kněží vyhnaní Dra-
homírou. Vykupoval lidi z otroctví a zakázal popravy. Byl pro celou zemi příkladem a lidé jej
milovali. Jeho bratr Boleslav chtěl vládnout místo Václava, tak jej pozval do Staré Boleslavi, kde
jej po hostině u dveří kostela zavraždil dne 28. září (nejspíš roku 935). Václav byl svatořečen ve
12. stol. jako první Čech a jeho svátek je zařazený do celosvětového kalendáře katolické církve.

Svatý Václav www.deti.vira.cz



SOUTĚŽNÍ osmisměrka o ceny

AKTOVKA, ANGLIČTINA, BAROKO, BROUK, BUDÍČEK, DVOJKA, ČEŠTINA, DĚJEPIS, FYZIKA,
GÓL, GUMA, HOŘČÍK, HUDEBKA, HURÁ, JEDNIČKA, JEV, JEZERO, KAMARÁDI, KROUŽKY,
KRUŽÍTKO, LEGRACE, MATEMATIKA, NÁBOŽENSTVÍ, NĚMČINA, OBAL, OBČANKA, OBĚD,

ODČÍTÁNÍ, PARTA, PASTELKY, PERO, PODÍL, POUZDRO, POŽEHNÁNÍ, PRACOVKY,
PRAVÍTKO, PŘÍRODOPIS, RUŠTINA, ŘEDITEL, SEŠIT, SÍRA, SOPKA, SOUČIN, SPOLUŽÁCI,

SVAČINA, ŠATNA, ŠKOLA, TUŽKY, UHLÍK, UČEBNICE, VJEM, VODÍK, VSTÁVÁNÍ, VÝTVARKA,
VÝUKA, ZEMĚPIS, ZUŠ, ZÁŘÍ, ŽÁK.

 

Tajenka: _ _    _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _    _ _     _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _.

_    _ _ _ _ _ _ _ _ _,    _ _ _     _ _    _ _ _ _ _    _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
_ _ _      _ _     _ _ _ _ _     _     _ _     _ _ _ _ _     _ _ _ _.

 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Který evangelista napsal slova z druhé věty naší tajenky?
Svoji odpověď pošli do soboty 25. 9. 2021 na redakcefarnilisty@gmail.com. Tři vylosovaní

výherci dostanou odměnu na mši svaté 28. 9. 2021 (svátek sv. Václava) v kostele Sv. Rodiny.
Hodně štěstí při luštění!

@



@

Svatý Václav od Miroslava Vomáčky
zdroj: vendyatelier.cz

Soutěžní osmisměrka
 

Na předchozí straně je pro tebe při-
pravená soutěžní osmisměrka. Možná si
říkáš, že je hodně těžká, ale trocha
námahy přece stojí za to, abys mohl něco
vyhrát. Tak si procvič bystrost a pošli nám
svoji odpověď na otázku: Který
evangelista napsal slova z druhé věty
naší tajenky?

Odpovědi posílej do 25. 9. 2021 na
redakcefarnilisty@gmail.com.

Tři vylosovaní výherci dostanou krásné
odměny na mši sv. 28. 9. v Luhačovicích.

Soutěž Najdi 6 rozdílů

Pro přemýšlivé
Víš kteří svatí bývají vyobrazováni na
koni? Tento měsíc má jeden z nich   
 svátek a druhému je zasvěcen kostel v Po-
zlovicích. Víš ještě o některém svatém na
koni?

Navštiv a pošli fotografii
poutního místa

 
Děkujeme za zaslané fotografie. Nejza-
jímavější z nich najdeš na poslední straně
Farních listů.

Aktivita
vyhodnocení



Ministrantský tábor Jeseníky 2021

oblast se nachází v bývalých Sudetech,
proto se zde nachází celá řada pevností,
tvrzí a bunkrů, které připomínají dobu
těsně před druhou světovou válkou. My
jsme navštívili například Vojenské muzeum
Králíky, kde je k vidění velké množství
vojenské techniky a dalších exponátů, dále
malý bunkr zvaný řopík, který byl součástí
pevnostní linie, nebo Muzeum opevnění –
dělostřeleckou tvrz Hůrka v Králíkách, což
je velký vojenský opevněný objekt zahrnu-
jící kasárna, sklady munice, střílny a další
bojové zázemí a vybavení. 

Krásu přírody Jeseníků jsme objevovali při  
výletech a pěších túrách např. z Ramzové
na vrchol Šerák a na Obří skály nebo při
návštěvě rozhleden. Navštívili jsme nově
otevřenou Dalimilovu rozhlednu na
vrcholu kopce Větrov, rozhlednu Křížová
hora nedaleko Červené Vody nebo Stezku
v oblacích v Dolní Moravě. Zde jsme si
také užili  jízdu  na  nejdelší  bobové  dráze
v České republice, což byl hlavně pro
mladší kluky velký zážitek. Při našich
výletech jsme zavítali i na známé poutní
místo Horu Matky Boží v Králíkách nebo
do Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ne-
ratově v Orlických horách. 

Letošní ministrantský tábor se opravdu
vydařil a již se těšíme na tábor v příštím
roce. Naše velké poděkování za organizaci
tábora a přípravu programu patří hlavnímu
vedoucímu Tomovi Semelovi. Fotky z tábo-
ra i z dalších akcí ministrantů najdete na
stránkách www.mlp.rajce.idnes.cz.

Stejně jako v minulých letech i letos jsme
se v červenci vydali na letní ministrantský
tábor. V tomto roce jsme zamířili na sever
Olomouckého kraje do Jeseníků. Tábora se
zúčastnilo    25   ministrantů   z   Luhačovic
a Pozlovic. Duchovního průvodce nám
dělal náš pan kaplan Jan Svozílek. Byli
jsme ubytování v malé vesničce nedaleko
Hanušovic ve Vysokých Žibřidovicích.
Místní fara má 7 prostorných pokojů,
vybavenou kuchyň a jídelnu i dostatečné
sociální zázemí pro tak velkou skupinu
táborníků. Součástí fary je velký dvůr a za-
hrada,     kterých    jsme    hojně    využívali
k sportovním aktivitám jako je fotbal,
basketbal, stolní tenis nebo třeba střelba
ze vzduchovky.

V blízkosti fary se nachází kostel sv.
Linharta, kde jsme se každý den účastnili
mše svaté. Zajímavostí je, že v kostele jsou
nápisy pouze v němčině a v latině. Obec
Vysoké Žibřidovice totiž leží v bývalých
Sudetech a před druhou světovou válkou
žila v obci převážná většina obyvatel
německé národnosti. Kostel svatého
Linharta je barokní stavba z počátku 18.
století, která je zapsána na seznam
kulturních památek. Jde o cennou
památku barokní architektury s mimo-
řádně hodnotným barokním mobiliářem.
Bohužel je stavba do značné míry
zchátralá a neudržovaná.

Během táborového týdne nám přálo
počasí, takže jsme mohli absolvovat
bohatý program. Jak již bylo zmíněno, tato 

Ing. Miroslav Papoušek



Nevychloubat se a nenadýmat

Následuje výraz perpereuetai, který
označuje domýšlivost, touhu ukazovat
svou převahu, abychom na druhé působili
přemoudřele a poněkud agresivně. Kdo
miluje,  ten se  nejen  snaží  nemluvit  příliš
o sobě, ale protože je zaměřen na druhé,
umí se do nich vcítit; sám totiž ne-
potřebuje být středem pozornosti. Násle-
dující slovo – fysiútai – je velmi podobné,
protože označuje lásku, která není
arogantní.   Doslova   vyjadřuje   to,   že  se
v     přítomnosti     druhých    „nenafukuje“,
a označuje její určitou jemnost. K tomu
toto chybí, tak je nejen posedlý
ukazováním svých kvalit, ale také ztrácí
smysl pro realitu. Považuje se za
významnějšího, než ve skutečnosti je,
protože si myslí, že je „duchovnější“ nebo
„moudřejší“. Pavel jindy používá toto
sloveso například tam, kde říká, že
„poznání vede k domýšlivosti, ale láska
vzdělává“ (1 Kor 8,1). To znamená, že
někteří jsou přesvědčeni o své význam-
nosti, protože vidí víc než ostatní, a za-
městnávají se tím, že si vymáhají jejich
obdiv a kontrolují je. Skutečnou velikost
nám ale dává láska, která umí pochopit,
projevit péči a podpořit slabého. V jiném
verši Pavel užívá toho slova ke kritice těch,
kteří „se nadýmají pýchou“ (srov. 1 Kor
4,18), ale ve skutečnosti se projevují
užvaněností, a ne opravdovou „mocí“
Ducha (srov. 1 Kor 4,19).

Důležité je, aby křesťané tutoo lásku
pěstovali v postoji k členům své rodiny,
kteří jsou málo obeznámeni s vírou, křehcí
nebo méně jistí svým přesvědčením. Někdy
dochází k opaku: ti, kdo si myslí, že jsou ve
víře zralí, se ve své rodině projevují
arogantně a nesnesitelně. Ale láska se
naopak vyznačuje pokorou. Abychom
mohli chápat druhé, odpouštět jim a ze
srdce jim sloužit, je nezbytné se uzdra-
vovat z pýchy a růst v pokoře. Ježíš svým
učedníkům připomínal, že ve světě
mocných se každý snaží ovládat  druhého,
a proto jim říká: „mezi vámi tomu tak
nebude“ (Mt 20,26). Logika křesťanské
lásky není nadřazenost jednoho nad
druhými a potřeba dát jim pociťovat svou
moc, ale logika vyjádřená slovy: „kdo by
chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším
služebníkem“ (Mt 20,27). v rodinném
životě nemůže vládnout logika ovládání
jedněch druhými nebo soupeření o to, kdo
je inteligentnější nebo silnější, protože
taková logika ničí lásku. Také pro rodinu
platí tato rada: „Opásejte se všichni ve
vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se
staví proti pyšným, ale dává milost
pokorným“ (1Petr 5,5).

Převzato z knihy: Papež
František, Láska v manželství,
Výklad Velepísně lásky ve
4. kapitole exhortace Amoris
laetitia, Karmelitánské
nakladatelství, 2017.

Výklad Velepísně lásky
4. kapitola exhortace Amoris laetitia  papeže Františka

Zdroj fotografie: Discovery
Channel



Návštěva Svatého otce (po 18 letech) se
uskuteční   po   Eucharistickém     kongresu
v Budapešti, který vyvrcholí 12. září za jeho
osobní účasti. Lidé s očkováním se mohou
registrovat na jednotlivá místa setkání.

Papež František na Slovensku – 12. až 15. září
www.navstevapapeza.sk

Volba Pastorační rady
farnosti Luhačovice a Pozlovice 2021 - 2025
P. Jan Ston

Od neděle 26. 9. budou jména kandidátů
vyvěšena na nástěnkách v obou kostelích. 

Volby: proběhnou v neděli 3. října při
každé mši svaté. Volby probíhají v kostele
na stanoveném místě. Každý farník volí
osobně v den voleb. Volí se tak, že volič
zatrhne na hlasovacím lístku nejvíce čtyři
jména těch kandidátů, kterým dává svůj
hlas. Volební lístek, na kterém jsou
označeny více než čtyři jména, je neplatný.

Volební komise spočítá hlasy a během
následujících dvou týdnů jmenuje farář
ještě čtyři členy farní rady. Další neděli pak
bude   oznámeno   složení  nové  farní  rady
a v ohláškách oznámíme termín jejího
ustanovení. 

Takto by měly volby proběhnout a to sou-
časně ve farnosti Luhačovice a Pozlovice.
Chci vás tímto poprosit o spolupráci a roz-
vážný přístup k volbě kandidátů a členů
farní rady. Na životě farnosti se sa-
mozřejmě máme podílet všichni – ne jen
členové farní rady. Oni jen ponesou větší
zodpovědnost. A také vás prosím o mod-
litbu za naši farnost.

Farní pastorační rada je společenství
sloužící farnosti a jejímu duchovnímu
správci ve snaze o co nejplnější život
věřících pro Boží království. Farní rada je
poradní sbor faráře ve věcech týkajících se
pastorace a života farnosti.

Funkční období farní rady jsou čtyři roky.
Farní rada má celkem 10 členů: dva z titulu
funkce, čtyři volené farností a čtyři  jme-
nované farářem. Členové z titulu funkce
jsou: farář a jáhen (kaplan). Voleb do farní
rady se může účastnit každý farník starší
patnácti let. Farníkem je ten, kdo se pra-
videlně  účastní bohoslužeb v kostele v Lu-
hačovicích (Pozlovicích). Volen může být
každý farník starší osmnácti let.

Návrh kandidátů: neděle 19. září 2021:
Kandidáty pro volby do farní rady (jednoho
až tři) může navrhovat kterýkoliv farník
starší patnácti let. Návrhy napíše na papír
(jméno, adresa kandidáta a případně tele-
fon), který dostane po mši  svaté  v  kostele
a odevzdá  ten  den  do označené schránky
v  kostele.   Volební   komise  spočítá  hlasy
a zveřejní jména kandidátů v případě jejich
souhlasu. 

Motto návštěvy papeže
Františka na Slovensku:
„S Máriou a Jozefom na
ceste za Ježišom“ .



7.30–16.00 hod.
V rámci programu bude mše svatá

v obou farních kostelích na všech
nedělních mších svatých

18.15 hod. mše svatá v kostele Svaté
Rodiny

6.30 hod. mše svatá v zámecké kapli 

7.00 hod. mše sv. v zámecké kapli

17.00 hod. mše sv. v Pozlovicích
18.15 hod. mše sv. v  kostele Svaté
Rodiny v Luhačovicích, po mši svaté
bude předání cen výhercům zářijové
osmisměrky ve Farlístku

v obou farních kostelích na všech
nedělních mších svatých

Neděle 19. 9. / Svatý Hostýn
6. charitní pouť na Svatý Hostýn

       a cesta světla

Neděle 19. 9. / Luhačovice, Pozlovice
Nominace kandidátů do farní rady

Neděle 19. 9. / Luhačovice
Mše svatá s P. Josefem Říhou

Úterý 21. 9. / Luhačovice
Mše svatá za Charitu Luhačovice, její
uživatele, dobrovolníky a dárce

Úterý 28. 9. / Luhačovice, Pozlovice
Slavnost sv. Václava

        v Luhačovicích

Neděle 3. 10./ Luhačovice, Pozlovice
Volby do farní rady

Co nás ve farnostech čeká

19.30 hod. kostel Sv. Rodiny

9.00–11.00 hod. plavání na Městské
plovárně
akce se koná pro všechny koledníky

17.00 hod. mše svatá v kostele svatého
Martina
po ní táborák a hry na farní zahradě

14.00–17.00 hod.

10.00 hod. slavností mše sv. v kostele
svatého Martina v Pozlovicích
10.15 hod. slavnostní mše svatá

11.00 hod. slavnostní bohoslužba
celebrovaná papežským legátem
13.00 hod. bohatý celodenní program
pro celé rodiny
19.30 hod. večerní koncerty (vstup
zdarma)

Čtvrtek 2. 9. / Luhačovice
Koncert Pavla Helana

Sobota 4. 9. / Luhačovice
Plavání pro tříkrálové koledníky

a jejich asistenty i z předchozích
ročníků Tříkrálové sbírky

 

Sobota 4. 9. / Pozlovice
Táborák na začátku školního roku

Sobota 11. 9. / Luhačovice
Farní bazárek dětského oblečení

Neděle 12. 9. / Luhačovice, Pozlovice
Děkování za úrodu

        v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích

Sobota 18. 9. / Tetín
Národní svatoludmilská pouť



Ministrantský tábor

V červenci proběhl tradiční mini-
strantský tábor, tentokrát ve Vy-
sokých Žibřidovicích v Jeseníkách.
Zúčastnilo se ho 25 ministrantů a náš  
pan kaplan jakožto duchovní prů-
vodce.  Ke sportovnímu vyžití poslou-
žila velká zahrada. Díky dobrému
počasí mohli absolvovat řadu zají-
mavých výletů jako např. Vojenské
muzeum v Králíkách, Stezku v obla-
cích v Dolní Moravě, poutní místo
Horu Matky Boží v Králíkách nebo
kostel v Neratově.

Děti z našich farností byly o prázdninách na 2 táborech

Co se u nás událo
Rok rodiny - workshop s manželi Smékalovými
Začátkem srpna proběhla poslední
letní akce zaměřená na rodiny. Hosté,
dlouholetí manželé, otevřeně pro-
mluvili o milostném životě a jeho
proměnách  v   průběhu   manželství.
S tímto tématem se moc často
nesetkáme, proto jsme rádi, že naše
pozvání  přijali   a  podělili  se  s  námi
o své zkušenosti, které byly jistě pro
mnohé přínosem.  

Farní pobytový tábor

Hned první srpnovou neděli vyrazily
děti z našich farností na oblíbený
pobytový tábor, jehož tématem bylo
stvoření  světa.   Letos   se  uskutečnil
v Odrách. Zúčastnilo se ho 24 dětí.
Navštívily muzeum a jeho výstavy: 10
let Oderska a Proměny oderského
děkanátu. Dále rozhlednu Pohoř –
Olšová.   A  užily  si  bohatý   program
v Domečku Pohoř a jeho okolí.

Foto: Tomáš Semela

Foto: Pavlína Stolaříková

Foto: Roman Hlavička



Bazilika minor Navštívení
Panny Marie v Hejnicích,
stojící na místě starého pout-
ního místa, kterému se přez-
dívá český Mariazell. Barbora
a Celestýna Janíkovy.

Bazilika minor sv. Vavřince
a sv. Zdislavy v Jablonném
v  Podještědí   (okr.  Liberec)
s ostatky svaté Zdislavy.
Anna Marie Janíková.

Farní listy. Měsíčník farností. Neprodejné. Vydává: Římskokatolická farnost Luhačovice a Pozlovice
pro vnitřní potřebu svých farníků. Adresa: Duchovní správa v Luhačovicích, Pod Kamennou 1000,
763 26 Luhačovice. E-mail: faluhacovice@ado.cz, web: www.luhacovicefarnost.cz.
FB: www.facebook.com/farnostluhacoviceapozlovice. Redakční rada: MUDr. Eva Machů, Mgr.
Zdenka Pančochová, pod vedením P. Mgr. Jana Stona. Farlístek: Anna Marie Janíková. Grafická
úprava, sazba: Bc. Klára Bětíková, Bc. Eva Janíková. Své příspěvky a náměty můžete zasílat na
redakcefarnilisty@gmail.com do 12. září.

Fotky nejen dětí z poutních míst
O prázdninách navštívili naši farníci celou řadu zajímavých
poutních míst u nás i v zahraničí. Děkujeme, že se s námi
podělili o své fotografie a inspirovali nás k jejich navštívení.

Hora Matky Boží s kostelem
Nanebevzetí Panny Marie. Toto
krásné poutní místo navštívili naši
ministranti v rámci svého táboru.
Klášter se nachází nad městem Krá-
líky nedaleko státní hranice s Pol-
skem, pod Kralickým Sněžníkem.
Ministranti vyšli schodiště v kapli
Svatých Schodů klekačky. Schody
znázorňují   cestu   Krista k Pilátovi.
Na toto poutní místo chodívala po
morových epidemiích procesí dětí.

Lurdy ve Francii toto léto
navštívilo  letecky několik
desítek našich farníků 
 včetně Jonáše Adámka.

Kostel Panny Marie  Sněž-
né v Praze je důležitým
františkánským poutním mís-
tem. Veronika Adámková.


