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Farní listy
Luhačovice a Pozlovice

Drazí farníci,

Citát

držíte v rukou nové Farní listy, které by měly vycházet
pro Luhačovice i Pozlovice každý měsíc. Máme v kostele

Bůh tě vzal za

nástěnky, máme farní stránky a také jsou v neděli

ruku, aby tě vedl

ohlášky, ale přesto je mnoho zajímavých informací

po svých cestách.

z života naší farní rodiny, které se k vám z nějakého
důvodu nedostanou. Chtěli bychom vás touto cestou
informovat o tom, co u nás proběhlo i co se chystá…

Svěř se do jeho
ochrany a ničeho
se neboj.

Chceme dát postupně prostor vám, kteří ve farnosti
vedete anebo navštěvujete nějaké společenství, pozvat
vás na zajímavé přednášky, nabídnout texty k zamyšlení
i k povzbuzení ve víře. A také jsem moc rád, že se zde
objevila stránka pro děti.

P. Pio

Děkuji vám všem, kteří jste se do tohoto díla pustili,
a vám čtenářům přeji, ať zde najdete něco, co vám
udělá radost.
P. Jan Ston

Rok rodiny
Tento rok vyhlásil papež František
a potrvá až do 26. 6. 2022.
Pro nás je rokem velmi významným,
vždyť farní kostel v Luhačovicích je
zasvěcen Svaté Rodině. Proto tento rok
u nás zahájil 19.března Mons. Antonín
Basler mší svatou a homilií věnovanou
Svaté Rodině a úloze rodiny ve
společnosti.

Chtěli bychom se zvláště v této době
zaměřit na naše rodiny. Proto
vydáváme modlitbu za rodiny, kterou
se budeme modlit vždy přede mší
svatou.
Tuto modlitbu v podobě záložky si za
dobrovolný příspěvek můžete odnést
domů a využít ke společné modlitbě ve
svých rodinách.

Výklad Velepísně lásky
4. kapitola exhortace Amoris laetitia papeže Františka

Rádi bychom Vám v rámci Roku rodiny
přiblížili alespoň jednu z kapitol exhortace
o lásce v rodině – Amoris laetitia papeže
Františka. V každém čísle představíme
jednu vlastnost lásky, jak je zpracována
v knize Láska v manželství, KNA 2017.

Shovívavost (trpělivost)
První použitý výraz je makrothymei. Nelze
ho přeložit prostě tak, že láska "všechno
vydrží", protože tato myšlenka je vyjádřena
až na konci úryvku, v 7. verši. Smysl tohoto
výrazu lze poznat z řeckého překladu
Starého zákona, kde se prohlašuje, že Bůh
je "váhavý k hněvu" (Ex 34,6; Nm 14,18).
Projevuje se tedy tam, kde někdo nejedná
impulzivně a nedá se strhnout k urážkám.
Je to charakteristika Boha smlouvy, který
volá člověka k napodobování, a to i v rodinném životě.
Texty, ve kterých Pavel tento výraz používá,
je třeba číst v kontextu knihy Moudrosti
(srov. 11,23; 12,2.15-18): v ní se chválí Boží
umírněnost, která dává člověku prostor
k pokání, ale současně se zdůrazňuje jeho
moc, kterou Bůh projevuje milosrdným
jednáním. Boží trpělivost je úkon slitování
se nad hříšníkem a projev autentické moci.
Být trpělivý neznamená nechat se sebou
zle zacházet nebo snášet projevy fyzické
agrese nebo dovolovat, aby s námi lidé
jednali jako s věcí. Problémy nastanou
tehdy, když si myslíme, že vztahy by měly
být ideální nebo že lidé jsou dokonalí,

anebo když sebe postavíme do středu
a očekáváme, že všechno se bude řídit
jenom podle nás. Pak jsme ve všem
netrpěliví, na všecko reagujeme agresivně.
Jestliže se necvičíme v trpělivosti, budeme
mít stále důvody, proč reagovat s hněvem,
a nakonec se z nás stanou lidé, kteří
neumějí žít s druhými, asociálové
neschopní ovládat svou impulzivnost,
a rodina se promění v bitevní pole. Proto
nás Boží slovo vybízí: "Daleko ať je od vás
každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání,
nactiutrhání a všechny druhy špatnosti" (Ef
4,31). Moje trpělivost se posílí, když uznám,
že také druhý má právo žít se mnou na této
zemi takový, jaký je. Nezáleží na tom, že je
mi obtížný, že mění mé plány, že je mi
nepříjemný svým způsobem bytí a svými
idejemi, že všechno není takové, jak jsem
očekával. Láska s sebou nese vždycky
hluboký smysl pro soucítění, s nímž
přijímáme druhého jako součást tohoto
světa, a to i když se chová jinak, než jak
bych si přál.

Ladislav Heryán - biblista s kytarou
Mgr. Zbyněk Lekeš
„To, co člověka může doopravdy
změnit, je podle mě buď velká láska,
anebo velké utrpení. Když něco
významného ztratíte, když vám nějaká
zkušenost rozbije život, uvrhne vás do
zoufalství nebo pochyb a vy pak musíte
začínat znova, můžete díky tomu
objevit něco nového, dobrat se k nějakému novému poznání. Ztvárňuje to
Ježíšův příběh, který nám ukazuje, že
i za nejhlubším utrpením a temnotou je
naděje nového života, nového světla.
Pokud člověk takovou naději nemá,
může být pro něj život v některých
okamžicích nesnesitelný.“ To jsou slova
Ladislava
Heryána,
duchovního,
doktora teologie, salesiána, spisovatele
a člověka s velkým srdcem.
Ladislav Heryán (narozen v roce 1960)
pochází ze severní Moravy, jeho život
by vydal na celovečerní film o cestě
k Bohu a k bližnímu. Vyrůstal v dělnické rodině a vzpomíná, co jej přivedlo
ke křesťanství.

„Rodiče mě nejdřív asi na tři roky
přihlásili do náboženství, ale pak mi ho
zakázali, aby z toho nebyly problémy.
I když jsem najednou nesměl do
kostela, pořád jsem se stýkal s kluky,
kteří tam chodili, a navíc jsem v Petřvaldu, kde jsem vyrůstal, navštěvoval
místního pana faráře.

Křesťanství ve mně dál zrálo, a když mi
bylo asi patnáct, tak jsem poprvé pocítil, že
Bůh opravdu je. Hlásil jsem se tehdy na
střední školu, modlil jsem se, abych udělal
přijímačky, právě během zkoušek jsem se
s Bohem setkal.“
Toto setkání bylo osudové a určilo jeho
další životní pouť. V Ostravě se později
začal setkávat s mladými salesiány, kteří jej
nasměrovali k zájmu o dění ve společnosti.
Nakonec se stal tajným řeholníkem a členem křesťanského disentu. Pak přišlo
jedno z nejtěžších rozhodnutí. Opustit
rodiče, rodnou zemi, emigrace do Říma.
„O životě mezi řeholníky ani o emigraci
jsem rodičům říct nemohl, protože kdyby
k nim StB nějaké stopy zavedly a oni
skončili u výslechu, bylo pro ně i pro členy
disentu lepší, když nic netušili.
V případě tatínka jsem věděl, že když
emigruju, tak se z toho utrápí, což se taky
stalo. Když jsem v roce 1990 poprvé znovu
přijel do Československa, bylo to na jeho
pohřeb. Maminku komunisti tahali po
výsleších a na pokoji ji nechali až v momentě, kdy nějaké estébačce, která na ni
pořád dotírala, položila otázku, co by
dělala ona sama, kdyby jí umřel syn.“
Po návratu z emigrace například přednášel
na Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích Nový zákon a řečtinu.

Je znalec bible a biblických jazyků, ale
především jeho životním posláním je služba
Bohu a lidem, zejména těm, kteří se ocitli
v těžkých životních situacích a mnohdy byli
ze společnosti vyčleněni.
V současné době je Dr. Ing. Ladislav
Heryán, ThD. vedle Tomáše Halíka nebo
Marka Orko Váchy jedním z nejznámějších
římskokatolických kněží v mediálním
prostoru, je možné jej vidět i v televizi Noe.
Získal si také náklonnost čtenářů svými
velmi zajímavými knihami. Uveďme některé
z nich – Exotem na této zemi, O Božím
milosrdenství mezi námi, Stopařem na této
zemi, O Boží velkorysosti mezi námi, Sami
na této zemi? O Boží přítomnosti mezi
námi. Takto hodnotí jeden z čtenářů jeho
knihu. „Láďa jako obvykle nezklamal. Moc
se mi líbí to propojení příběhů ze života
s úryvky z Bible. Láďa Heryán jako člověk
a jako biblista.

Foto z bohoslužby v Římě v kostele sv. Dona
Boska. Jako salesiánští studenti hráli a zpívali
při jáhenském svěcení spolubratrů, je to asi
z roku 1991. Zdroj: www.pametnaroda.cz

V obou rolích je obdivuhodný. V životě
ve své lidskosti, laskavosti a velkorysosti
dokáže jít mnohem dál než ostatní
(zatímco my maximálně z tepla domova
pošleme pár korun na dobročinné účely,
Láďa se nebojí osobně setkávat s bezdomovci). A ve znalostech Bible je
bezkonkurenční (text zná v originálních
jazycích a dokáže vyhmátnout i různé
posuny v překladech apod.). Přesto je
neuvěřitelně skromný a pokorný. Zkrátka
takový exot, ale v tom nejlepším slova
smyslu."
Máme jedinečnou možnost setkat se s tímto výjimečným knězem, spisovatelem a také zpěvákem. V Luhačovicích bude sloužit
mši svatou v pondělí 14.června v 18:15
hodin a po bohoslužbě bude následovat
neformální beseda a snad si i zazpíváme?
Všichni jste srdečně zváni! Setkání s L.
Heryánem bude určitě pro nás všechny
obohacující.

Zdroj fotografie: www.jabok.cz

Farní společenství
Pastorační rada
P. Jan Ston
V průběhu měsíce září by měly v našich
farnostech proběhnout volby do
pastorační rady.
Ve stanovách o pastorační radě se píše:
Pastorační rada spolupracuje s farářem
při vytváření farní obce tak, aby byla
živým společenstvím věřících podle
slov: „Obec věřících měla jedno srdce
a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou
činnost pastorační rady je základním
předpokladem společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými.
Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se
farnosti – radit se o nich, nalézat
možnosti řešení, usnášet se na
opatřeních, poskytovat součinnost při
realizaci nebo je přímo realizovat.
Na základě znalosti situace farnosti
podílet se na vytváření pastoračního
programu. Pastorační rada také hledí
do budoucnosti a podílí se na vytváření
vizí, aby byla farnost živá i pro další
generace.
Pastorační rada se ustavuje na dobu 4
let.

Volební právo:
právo volit má každý katolík starší
15 let příslušející do farnosti,
právo být zvolen má každý katolík
starší 18 let, který má právo volit
a který je ochoten plnit úkoly
pastorační rady.
Pastorační radu tvoří:
farář
2 až 6 členů zvolených farním
společenstvím
2 až 6 členů jmenovaných farářem
dle jeho uvážení (stejný počet jako
zvolených)
Tolik ze stanov o pastorační radě. Do
září je ještě dlouhá doba, ale protože
čas rychle běží, chci vás tímto poprosit,
abyste popřemýšleli nad případnými
kandidáty, nad životem v naší farnosti
a naše společenství – v Luhačovicích
i v Pozlovicích zahrnuli do svých
modliteb.

FarLístek

Děti dětem
Příloha farních listů věnovaná dětem

Červen je zasvěcen Nejsvětějšímu
srdci Pána Ježíše

Jak všichni víme, Pán Ježíš je dobrý a milosrdný
a každý hřích nám odpustí. Proto ti, kteří se
k němu často nemodlí, měli by na Pána Ježíše
myslet aspoň teď. Není nad to se někdy
pomodlit. Modlitba neuškodí, naopak prospěje.
Samozřejmě, že pán Ježíš měsíc nemá jen pro
sebe. V červnu slaví svátky svatý Bonifác, sv.
Antonín z Padovy, Jan Křtitel (to byl shodou
okolností bratranec Pána Ježíše) a také svatí
Petr a Pavel.

Farlístek - co
jsem vlastně
zač?
Jsem zábavný list pro
děti. Přináším různá
zábavná cvičení,
krátké textíky,
omalovánky a další.
Přicházím vždy
uprostřed Farních
listů.

Omalovánka a šablona na WindowArt v jednom

Původem z Anglie, misionář v Německu, kde obracel pohanské kmeny na křesťanství, potkal
se ale i s nepřátelstvím. V jedné vesnici uctívali veliký dub jako boha. Sv. Bonifác se pomodlil
a vší silou do dubu zaťal sekeru. Dub se jako zázrakem rozpadl na 4 skoro stejně velké díly.
Tím vesničany přesvědčil, že jeho Bůh je mocnější než jejich dub. Z dubu pak postavili kapli.

Osmisměrka na téma rodina

Spojovačka
Když spojíš všechna čísla, vznikne ti obrázek, který ti napoví,
čím byl sv. Petr, než se stal učedníkem Pána Ježíše.

Pozvánky

Farní pobytový tábor

Namaluj náš kostel

Baví tě hry a soutěže? Máš rád
dobrodružství? Chceš poznat nové
kamarády a tvořit společenství?

Aktivita pro všechny děti nejen z našich
farností.
K vyobrazení kostela můžeš použít jakoukoliv techniku.
Obrázky budou vystaveny u příležitosti
posvěcení kostela Sv. Rodiny v červenci
2021.
Svůj obrázek můžeš odevzdat podepsaný
v sakristii kostela Sv. Rodiny do konce
června.

Přidej se k nám a zúčastni se farního
pobytového táboru, který se bude
konat od 1. do 7. srpna 2021 v Domečku
Pohoř v Odrách v Moravskoslezském
kraji - www.pohor.cz . Tábor je určený
pro děti od 6 do 13 let. Cena 1 800 Kč.
Počet míst je omezen. Těšíme se na
Tebe!
Bližší informace a přihlášky jsou
k dispozici u Pavlíny Stolaříkové,
telefon: 737 176 788
e-mail: stolarikova.p@seznam.cz

Slavnost Těla a Krve Páně - „Boží Tělo“
Svátek, který katolická církev slaví po
svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť
oslavila - eucharistii.
Po 2. vatikánském koncilu se tento
svátek nazývá slavnost Těla a Krve
Páně. Svátek zavedl Urban IV. r. 1264
po zázraku v Bolseně. Roku 1314 byl
potvrzen Klementem V. Od 15. stol. se
po celé církvi rozšířil zvyk pořádání
procesí.
Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále
naplňuje Kristův příslib: „Hle, já jsem
s vámi po všechny dny až do konce
světa!“ (Mt 28,20).
V eucharistii se církev raduje z této
přítomnosti s jedinečnou intenzitou,
neboť chléb a víno se proměňují v Tělo
a Krev Pána.
Když o Letnicích církev, lid nové
smlouvy, začala své putování k nebeské
vlasti, Nejsvětější svátost nadále
pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je důvěryplnou nadějí. Kristus
nám skrze přijímání svého Těla a Krve
předává také svého Ducha.
Nejsvětější eucharistie obsahuje celé
duchovní dobro církve, Krista samého,
našeho velikonočního Beránka a živý
chléb. Skrze své Tělo, Duchem Svatým
oživované a oživující, dává lidem život.

Proto církev stále upírá svůj pohled na
Pána ve Svátosti oltářní, v níž odhaluje
plné vyjádření jeho nesmírné lásky.
Eucharistická oběť je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života.
Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii,
nemusí čekat na věčný život až po smrti:
má jej už na zemi jako prvotinu budoucí
plnosti, která pojme člověka v jeho
úplnosti. V eucharistii totiž dostáváme také
záruku tělesného vzkříšení na konci světa:
„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný
život a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan
6,54).
Vybráno z ECCLESIA DE EUCHARISTIA
(Encyklika Jana Pavla II.) 2003

Slavnost Těla a Krve Páně v našich farnostech
Srdečně zveme všechny věřící na slavnost
Těla a Krve Páně, které se v tomto roce
uskuteční ve čtvrtek 3. června v Pozlovicích
a v neděli 6. června v Luhačovicích na
Lázeňském náměstí.
V Pozlovicích proběhne slavnost bez
zásadních změn. Mše svatá se uskuteční
v kostele sv. Martina v 17 hodin, po ní bude
následovat procesí k oltářům. Zakončení
proběhne v kostele.
V Luhačovicích se letošní slavnostní mše
svatá uskuteční na pódiu na Lázeňském
náměstí v 9 hodin za doprovodu dechové
hudby Zálesanka. Věřící se budou moci
pohodlně usadit na lavičky, které jsou
umístěny před pódiem.

Po mši svaté půjdeme procesím k oltářům.
Celý průvod zakončíme v kostele Svaté
Rodiny. Hrubá mše svatá v 10:15 se již
konat nebude. Za nepříznivého počasí
bude mše svatá odsloužena v kostele Svaté
Rodiny.
Družičky s okvětními lístky jsou nedílnou
součástí naší tradice, kdy kněz nesoucí
Svátost oltářní nadkrytý baldachýnem,
který nesou dobrovolní hasiči v uniformách, kráčí po květinovém koberci.
Děkujeme rodičům, že družičkám okvětní
lístky přichystají.
Prosíme všechny věřící, aby dodrželi
aktuální opatření týkající se vnitřních
i venkovních prostorů.

Eucharistie nepatří jen do kostela
Eucharistie rozhodně
kostela: celý náš
eucharistií. Učíme se
okamžik svého života,
nás Pán postavil.

nepatří jen do
život má být
ji slavit každý
všude tam, kam

A slavení, které se děje uprostřed
všednodennosti, je stejně důležité jako
to v kostele: je jeho ovocem, jeho
prodloužením.
Člověku by nic neprospělo být denně
na mši svaté nebo i na dvou mších,
kdyby se proto nepodobal více Kristu,
kdyby nerostl v lásce.

Byl by jen polykačem hostií! Jak to říkal
Jan Zlatoústý: „Tys pil krev Páně a nerozpoznáváš svého bratra…“
Kolik křesťanů bylo za totality ve
vězení! Léta nebyli na mši svaté, ale
jejich život byl možná více eucharistií
než život nás venku, kteří jsme v kostele byli denně. Slavit eucharistii
znamená žít „skrze Něho, s Ním
a v Něm“ pro druhé.
Zpracováno podle knihy Vojtěcha
Kodeta Učednictví (Karmelitánské
nakladatelství, 2009)

První svaté přijímání
Je to mimořádný den pro celou farnost,
kdy děti při mši svaté poprvé přijímají
Krista v eucharistii. Příprava dětí letos
probíhala kvůli koronaviru jinak, než
v předchozích letech. O to větší úkol
leží na rodičích. Rodina je kolébkou
duchovního života. „Boha nikdo nikdy
neviděl,“ ale děti mohou objevit
dobrotu Boží v mamince a tatínkovi.
V rodině začínají chápat smysl slov
jako je přijetí, odpuštění, oběť, láska,
společné jídlo, úžas, oslava, věrnost,
pochopení. Člověk předává to, co sám
prožívá, a to i ve vztahu k Bohu.
Děti, které půjdou ke svatému přijímání
v Luhačovicích v neděli 13. 6. 2021:
Jakub Šůstek, Lukáš Obadal, Matěj
Kubela,
Šimon
Gahura,
Anežka
Gajdůšková, Zuzana Gavendová, Nicol
Růžičková, Daniel Majzlík, Václav

Křapa, Elena Obadalová, Patrik Kunorza,
Ella Lekešová.
Děti, které půjdou ke svatému přijímání
v Pozlovicích v neděli 20. 6. 2021: Tomáš
Gergela, Melisa Gergelová, Karolína
Kolaříková, Marek Hanák, Tereza Krajčová,
Agáta Kropáčová, Alexandr Lukács,
Mikuláš Mlček. Ema Sláčalová, Julie
Takosová, Matyáš Tóth, Michal Turčyn,
David Veselý, Lenka Macháčová, Lukáš
Stalčík, Kamila Skovajsová, Magdaléna
Žmolíková, Vanesa Žmolíková.
Bože, svěřujeme Ti v modlitbě tyto děti,
které se připravuji k 1. svatému přijímání.
Dej, ať stále více poznávají Tvoji dobrotu
a lásku a ať se těší nejen na tento
slavnostní den, ale na každé setkání s Tebou.

Co se u nás událo
Luhačovice: Kromě základních věcí pro
běžný provoz fary a kostela bylo na
podzim dokončeno restaurování obrazu
Nanebevzetí Panny Marie. Celková
částka za opravu byla 133.400,- a Město Luhačovice poskytlo dotaci ve výši
33.000,-.
Na začátku tohoto roku se nově ozvučil
kostel Sv. Rodiny – cena 145 260 Kč.
Pozlovice: Zde se na podzim začalo
s pracemi na hospodářské budově,

která by měla sloužit pro návštěvníky
naší farnosti. V podkroví vznikly čtyři
pokoje, v přízemí se udělala jídelna,
nová instalace elektřiny, kuchyň,
kompletně nové plynové topení pro
celou budovu. Celkovou částku za
rekonstrukci budeme vědět až příští
měsíc, kdy se snad podaří dílo
dokončit. Moc děkujeme vám všem,
kteří jste pomohli při brigádách se
zednickými pracemi, vymalováním,
úklidem. Také děkujeme za pomoc při
údržbě zahrady a sázení stromků.

Co nás ve farnostech čeká
Čtvrtek 3.6. / Pozlovice

Neděle 20.6. / Pozlovice

Slavnost Těla a Krve Páně

První svaté přijímání

17:00 mše sv. v kostele svatého

10:00 mše sv. v kostele svatého

Martina

Martina

Po mši sv. průvod k oltářům

Neděle 27.6. / Provodov
Neděle 6.6. / Luhačovice
Slavnost Těla a Krve Páně

Pouť na Provodov
10:15 mše svatá na Malenisku

9:00 mše sv. na pódiu

Po mši sv. program pro děti

na Lázeňském náměstí

Možnost opékání, prosíme

Po mši sv. průvod k oltářům se

o přinesení vlastního občerstvení

zakončením v kostele

z hygienických důvodů

Mše sv. v 10:15 nebude

Pátek 2.7./ Luhačovice
Neděle 13.6. / Luhačovice
První svaté přijímání

Zakončení Vyvýšený tour
mše svatá v kostele Svaté Rodiny

10:15 mše sv. v kostele Svaté

(čas bude upřesněn)

Rodiny

modlitba za naše farnosti, celý
děkanát a zvláště za mladé

Pondělí 14.6. / Luhačovice
Beseda s hostem
18:15 mše sv. s P. Ladislavem

Pátek 9.7. / Luhačovice
Program k Roku rodiny

Heryánem v kostele Sv. Rodiny

19:00 Workshop s manželi

Po mši sv. beseda s hostem

Güttnerovými na téma Čas jsou
vztahy aneb jak správně rozdělit

Sobota 19.6. / Luhačovice

čas mezi partnera a děti

Mše ke sv. Josefovi

Farní sál u kostela Sv. Rodiny

18:15 mše sv. v kostele Svaté
Rodiny s P. Josefem Zelinkou,
farářem z Vracova
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