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Farní listy
Luhačovice a Pozlovice

Prázdniny
Prožíváme čas prázdnin, čas volna,
táborů, odpočinku, krásných zážitků,
čas k načerpání nových sil. Umět si
odpočinout a na chvíli se zastavit je
v dnešním uspěchaném světě velmi
důležité.
Vypráví se, že svatý Antonín jednou se
svými učedníky odpočíval před chatrčí,
když šel kolem lovec. Toho překvapilo,
že svatý muž odpočívá a vyjadřoval
svoji nelibost, protože měl jiné představy, jak by měli mniši naplňovat svůj
čas. Antonín mu řekl: „Napni svůj luk
a vystřel šíp.“ Lovec tak učinil. „Napni
jej znovu a vystřel další šíp,“
pokračoval Antonín. A lovec to ještě

mnohokrát zopakoval. Lovec se nakonec ohradil: „Otče Antoníne, když budu
luk pořád napínat, tak praskne!“ „A tak
je tomu i s každým z nás,“ odpověděl
Antonín. „Kdybychom přehnali jistou
míru, zničilo by nás to. Proto je
správné si čas od času odpočinout.“
Je rok rodiny, a když se vám podaří být
jen tak spolu s nejbližšími, naslouchat
jim, dát jim kus svého času, pak jste
prázdniny nepromarnili. Kvalita prázdnin se neměří tím, jak jsme měli drahou
dovolenou, ale jak jsme moudře prožili
čas, který nám Bůh dal.
P. Janové

Vzájemná láska nespočívá v tom, že by nám nikdo nezpůsobil žádné příkoří, ale v tom, abychom
se snažili druhým příkoří nečinit a usilovali o nápravu a odpouštění toho, co nás uráží.
sv. Maxmilián Maria Kolbe

Rodičovská modlitba a požehnání dětem
Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti
a vnuky a požehnej jim. Prosím Tě, zahrň je
svým milosrdenstvím a láskou. Smiluj se
nad nimi a odpusť jim všechny hříchy.
Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl,
srdce i vztahy. Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí. Osvoboď je
ode všech vlivů Zlého. Ochraňuj je na
cestách. Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim
žehnám a vyprošuji pokoj duše, čistotu
srdce a osvobození od zlých myšlenek, slov
a skutků. Žehnám jim, aby dostali lásku,
radost, pokoj, životní moudrost, chuť

k modlitbě a k plnění svých povinností,
srdce plné lásky k Tobě a k lidem. Chraň je
v životě před úklady Zlého, před závislostmi různého druhu a nemravností. Požehnej
jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro
život. Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byli
zdraví duchovně, duševně i tělesně, aby
přišli do nebe s celou naší rodinou. Pane
Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že jim
žehnáš. Požehnej i mně, abych se k nim
choval/la s Tvou trpělivostí, moudrostí
a láskou.
Amen.

Růže v zimě
Tento název nese film o sv. Edith Steinové,
jejíž památku si připomínáme 9. srpna.
Edith se narodila v roce 1891 do židovské
rodiny. Ve 13 letech však tuto víru odmítla.
Hledání pravdy ji však dovedlo ke studiu
filozofie. Nastoupila na univerzitu a začala
spolupracovat s profesorem Husserlem,
zakladatelem fenomenologie (teorie jevů).
Díky němu a jeho žákům se Edith začala
zajímat o katolickou víru a v roce 1922 se
nechala pokřtít. V roce 1933 vstoupila
k bosým karmelitánkám a přijala jméno
Terezie Benedikta od Kříže. Dlouho hledala
pravdu a objevila ji v životopise sv. Terezie
z Avily. Nabídla Bohu svůj život jako oběť
za židovský národ během 2. sv. války a za
mír ve světě. V roce 1940 byla
deportována do vyhlazovacího tábora, kde
o dva roky později zemřela v plynové
komoře. Ještě předtím však stihla
zorganizovat péči o děti odloučené od
svých matek nebo o které se matky nedo-

kázaly postarat. Za svůj život napsala řadu
filozofických a duchovních spisů, ze
kterých je možné čerpat velkou inspiraci
díky její výjimečné inteligenci s mnohým
obdarováním od Boha.
Scénárista a režisér Sinclair k filmu uvádí:
„Chtěl bych, abychom pochopili jak Edith
židovku, tak Edith karmelitku. Přeji si totiž,
aby film napomohl k vyřešení neshod mezi
oběma komunitami a abychom prostřednictvím Editina příběhu konečně pochopili,
že antisemitismus je pro křesťana
nepřijatelný. Není možné porozumět Pánu,
aniž bychom plně uznali jeho kořeny v dějinách vyvoleného Božího lidu.“
Na hudbě k filmu spolupracoval Ennio
Morricone.

Utrpení nejsou nikdy příliš velká,
ani radost příliš malá.
sv. Edita Steinová

Výklad Velepísně lásky
4. kapitola exhortace Amoris laetitia papeže Františka

Léčit závist a žárlivost
Apoštol Pavel dál odmítá jako opak lásky
postoj označený výrazem zélos (závist
nebo žárlivost). To znamená, že v lásce
není místo pro zakoušení nelibosti z dobra
druhého (srov. Sk 7,9; 17,5). Závist je smutek z dobra druhého, který dokazuje, že
nás nezajímá štěstí druhých, protože jsme
zaměřeni výlučně na své vlastní blaho.
Zatímco láska nás vyvádí z nás samých,
závist nás naopak nutí, abychom se soustředili na své já. Pravá láska si váží úspěchů druhých, nepociťuje je jako ohrožení
a osvobozuje se od hořké chuti závisti.
Přijímá fakt, že každý má jiné dary a odlišnou životní cestu. A tak se snaží objevit
svou cestu ke štěstí a druhé nechává, ať
objevují tu svou.
Celkově vzato se jedná o naplnění toho, co
požadovala poslední dvě přikázání Božího
Zákona: „Nebudeš dychtit po domě svého
bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého

bližního ani po jeho otroku ani po jeho
otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu,
po ničem, co patří tvému bližnímu“ (Ex
20,17). Láska nás vede k tomu, abychom si
upřímně vážili každého člověka a uznávali
jeho právo na štěstí. Miluji toho člověka,
dívám se na něj pohledem Boha Otce,
který nám „všechno hojně poskytuje k užívání“ (1 Tim 6,17), a tudíž rád ve svém nitru
přijímám, že se mu daří dobře. Tato hluboce zakořeněná láska mě také vede k tomu,
že odmítám nespravedlnost, když někteří
mají hodně a jiní nemají nic. Podněcuje mě
k tomu, abych nacházel způsoby, jak vyloučeným ze společnosti pomáhat dosáhnout alespoň trošku radosti. To ale není
závist, nýbrž touha po rovnosti.
Převzato z knihy: Papež František, Láska v manželství, Výklad Velepísně lásky ve 4. kapitole
exhortace Amoris laetitia,
Karmelitánské nakladatelství, 2017.

Dny Charity Luhačovice
V měsíci září, kdy slavíme svátek sv.
Vincence z Paula – patrona charitního díla,
proběhnou Dny charity s programem
připraveným pro všechny věkové kategorie. Podrobný rozpis zveřejníme v zářijovém čísle farních listů. Už nyní si ale
můžete udělat čas a zúčastnit se některé
z akcí charity. Více informací na webu
charity www.luhacovice.charita.cz a na
telefonním čísle 604 148 416.

2. 9. – Turnaj v „Člověče, nezlob se!“
4. 9. – Tříkrálové plavání
16. 9. – Měření glykémie a tlaku
19. 9. – 6. charitní pouť na Svatý Hostýn
21. 9. – Mše svatá za Charitu Luhačovice
její uživatele, dobrovolníky a dárce
27. 9. – Den charity

Farní společenství
Modlitby matek
Mgr. Markéta Klímová

„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte
a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“
(Mt 11, 28)
Modlitby matek (MM) vznikly v roce 1995
v Anglii jako Modlitby matek z komunity
Solace (Útěcha), do této komunity dnes
patří také Modlitby otců a Děti víry. V té
době dvě stárnoucí ženy, Veronika
Williams a její švagrová Sandra, pocítily
touhu modlit se za své děti a vnoučata
s větší odevzdaností. Během modlitby
poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky
odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby
mohl působit v jejich životech. Neměly
touhu zakládat jakékoliv společenství,
chtěly se jen setkávat v modlitbě a nechat
se vést Pánem. Jaké bylo jejich překvapení,
když se MM bez jejich přičinění rozšířily
k dnešku do 128 zemí světa a zaznamenaly
mnohé krásné ohlasy a vyslyšení. V Česku
se k této modlitbě schází stovky skupinek
a spojují se tak s maminkami, které celosvětově pocházejí z různých křesťanských
církví a kultur. V této farnosti se scházejí
maminky celkem ve 4 skupinkách. Pokud
byste rády začaly s modlitbou, můžete se
obrátit např. na R. Holubovou, V. Hřibovou, M. Gajdůškovou, H. Šerou či V. Adámkovou nebo si rovnou napsat o materiály
na centrální adresu: hnuti-mm@email.cz.
Maminky v MM se schází pravidelně
jednou týdně k modlitbě v malých
skupinkách od 2 do 8 žen.

Foto: autorka článku

Máme tři důležité zásady: nekritizovat se,
neradit si a být diskrétní. Tím je posilována jednota a vzájemná důvěra ve
skupince. Pilíře naší spirituality jsou
odevzdání a důvěra. Přicházejí se modlit
matky, ale také ženy, které prožívají své
mateřství duchovně. Sedíme kolem stolu,
na který položíme: kříž, Písmo svaté,
svíčku a košíček. Modlíme se modlitby
z brožurky MM, mají jednoduchá slova,
kterými mateřské srdce promlouvá k Otci.
Vždy na setkání čteme Boží slovo a srdcem
chválíme Pána. Učíme se více naslouchat
a méně mluvit. Na závěr setkání vkládáme
do košíčku papírová kolečka se jmény
manžela, našich dětí a těch, které odevzdáváme do Ježíšových rukou, což mohou
být kmotřenci a kněží, které adoptujeme
jako duchovní syny. Když jedna matka
předává své děti do Ježíšových rukou,
ostatní ji v tichu podporují modlitbou.
Skrze tyto modlitby zažíváme hluboký
vnitřní pokoj a požehnání. O tom mohou
svědčit maminky i osobně. Maminka
Maruška píše: „MM jsou pro mě časem
modlitby a setkání. Každá maminka asi ví,
že vyřešit problémy a starosti, které s rostoucími dětmi přibývají, není v našich
silách. Možná se tím mnohé z nás trápí,
strachují se a jsou sklíčené. Největší přínos
MM pro mě i pro každou z našeho
společenství je, že pravidelně své děti

Pánu v modlitbě odevzdáváme, jsou totiž
Jeho. On pak mocně činí, On se o ně stará,
protože On je miluje. A to je obrovská
posila a jistota v našem životě. Ve společenství maminek nás často povzbudí, že
jsou naše starosti, strachy, ale i radosti
podobné. Můžeme si být vzájemnou oporou, nikoliv ve zbytečných nekonečných
rozhovorech, nýbrž ve společné modlitbě.“

Další svědectví a informace můžete najít
na stránce: www.modlitbymatek.cz.
„Připomeň mi, Pane, že tvoje láska je větší
než jakýkoliv problém. Protože čím více se
na problém dívám, tím se stává větším. Ale
když se dívám na tebe, Pane, má úzkost
bledne ve světle tvé lásky.“
(z brožurky MM)

Péče o naše farní kostely
Všichni rádi přicházíme do krásného a čistého prostředí našich kostelů. Pomáhá
nám to k lepšímu prožívání mše svaté.
A také tím vyjadřujeme svou úctu Bohu.
Není to však samozřejmostí a vždy za tím
stojí konkrétní lidé. Kdo by chtěl přispět
svými silami a časem, budeme rádi. Všichni
se však můžeme zapojit maličkostmi, jako
je např. urovnání kancionálů, rozházených
letáčků či časopisů, můžeme se také dívat
kolem sebe a zvednout spadlý papírek
apod. Někdy stačí jen málo.

Luhačovice
Na úklidu kostela se podílí 26 skupinek,
kterým patří velké poděkování.
Úklid vyjde na každou skupinku dvakrát do
roka. Rozpis úklidu na pololetí je vždy
vyvěšen na nástěnce a měl by být i na
internetových stránkách farnosti.
Co úklid kostela obnáší?
Vždy je potřeba vytřít podlahu, setřít
lavice, kůr a schody, umýt záchody,
klubovnu a sakristii, vysát koberce, vyleštit
skla ve dveřích a boční kapličce, vynést
koše. Když jsou v úklidové skupince
alespoň čtyři osoby, tak je uklizeno za 1,5-2

hodiny. Záleží na každé skupince, jak se
domluví na době úklidu, jestli budou
uklízet ve čtvrtek po dětské mši svaté nebo
v pátek, či v sobotu.
Prosba
Jelikož některým dochází síly, někdo se
odstěhoval nebo z jiných důvodů nemůže
již tuto službu vykonávat, je potřeba tyto
skutečnosti nahlásit paní Radmile
Holubové (osobně nebo na e-mail:
radmilaholubova@seznam.cz) nebo v sakristii, abychom mohli skupinky doplnit.
Tímto prosíme také vás všechny, kdo byste
se mohli na úklidu kostela podílet o sdělení
jména a telefonního čísla, abychom vás
mohli zařadit do skupinky.

Pozlovice
Děkujeme všem, kteří se podílí na úklidu
kostela v Pozlovicích. I zde úklid vychází na
každou skupinku dvakrát do roka a úklid
probíhá dle domluvy jednotlivých skupinek.
Prosíme nové dobrovolníky, kteří mají chuť
pravidelně pomáhat, aby se přihlásili
v sakristii nebo u paní Věry Miškaříkové
(osobně nebo na tel. 605 443 732).

Manželé Smékalovi
„Inspirujeme k Vašemu rozletu“
Manželé Irena a Petr Smékalovi se věnují
již více než 15 let manželskému poradenství. Ve své soukromé manželské poradně pracují s klienty na slaďování vzájemných představ a očekávání, na celkovém porozumění mezi mužem a ženou po
stránce emocionální, tělesné a duchovní.
Oba pracují řadu let jako supervizoři v sociální sféře, kde poskytují manažerské,
týmové a individuální supervize.
Irena vede kurzy osobnostního rozvoje pro
ženy, které jsou zaměřeny na objevení
a aktivizaci individuálního potenciálu, rozkvět osobnosti a nalezení životní rovnováhy žen.
Petr se věnuje individuálnímu doprovázení
manažerů formou koučování. Má za sebou
dlouhodobou manažerskou zkušenost
v nadnárodní korporaci.
V neposlední řadě se oba dva v rámci
individuálního poradenství věnují nalézání
řešení v obtížných životních situací klientů. Irena poskytuje poradenství přes zoom
nebo osobně, a to v oblasti profese,
vztahů, osobního rozvoje atd.
Irena a Petr jsou věřící, vychovávají spolu 5
krásných dětí. Jsou autory Manželských/partnerských a rodinných šachů
lásky, díky kterým můžete vyjádřit své
přání, potřeby, touhy. Zkrátka to, co je pro
vás třeba obtížné vyslovit nahlas.
Irena si za své motto zvolila verš z Kazatele
11,1 „Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha
dnech se s ním shledáš“. Petr myšlenku od
S. R. Coveyho „Zasaď myšlenku, sklidíš
Zdroj obrázku: Šachy lásky (sachylasky.cz)

čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk,
sklidíš charakter. Zasaď charakter, sklidíš
osud.“
Zdroj: www.smekalovi.cz, Irena Smékalová
S manželi Smékalovými se můžete setkat
v rámci roku rodiny na workshopu na
téma Milostný život a jeho proměny
v průběhu manželství aneb.., který se
uskuteční v Luhačovicích v pátek 6. srpna
2021 od 19 hod.
Dále u nás proběhne kurz osobnostního
rozvoje pro ženy s názvem Kurz Rose
pod vedením paní Ireny. Jedná se o pět
setkání po 14 dnech na různá témata (viz
poslední strana). První setkání proběhne
21. září 2021. Je však nutné se přihlásit
do 14. září. Kapacita je omezena na 16
účastnic, aby si kurz uchoval osobnější
charakter.

FarLístek

Děti dětem
Příloha farních listů věnovaná dětem

Jak prožít prázdniny s Bohem
Prázdniny

jsou

v

plném

proudu.

Jak

Modlitba
na cestě
ale

nezapomenout na všechny ty skvělé zážitky? Mám
pro tebe jeden tip: Zapisuj si deník z prázdnin. Na
každý den si vyhraď jednu stranu, kde si zapíšeš své
prožitky, výlety a můžeš si tak i lépe naplánovat čas,
abys toho více stihl/la. Všimni si, jak některý den
zvlášť působil Bůh ve tvém životě, že se dotkl tvého
srdce, vyslyšel modlitbu… Pokus se zapsat si
nejkrásnější chvíle, které prožiješ. Deník si můžeš
vyzdobit nakreslenými obrázky, ale také si ho můžeš
doplnit pohlednicemi, vstupenkami z hradů a zámků,
které navštívíš, nebo přírodninami, které najdeš.
Pokud máš chytrý telefon, můžeš si stáhnout na
Google play aplikaci Prázdninová cestička k Bohu.
V aplikaci najdeš hezké myšlenky, příběhy, modlitby,
písničky, které tě můžou prázdninovými dny provázet. Pro starší je pěkná aplikace S Bohem na
cestách také zdarma ke stažení.

Pane Bože, o prázdninách se často vydáváme na cesty, jedeme na tábor, na výlet,
na pouť, za babičkami, tetami i kamarády... Prosíme Tě,
chraň všechny řidiče
i účastníky silničního
provozu, aby jezdili opatrně a všichni dojeli
do svého cíle i zpátky
domů ke svým rodinám. Svatý Kryštofe,
patrone
motoristů,
cestovatelů a poutníků, oroduj za nás!
Amen.

Omalovánka a šablona na WindowArt v jednom

Svatý Maxmilián Maria Kolbe

www.deti.vira.cz

Polský světec, mučedník 20. století. Narodil se v roce 1894 a ve velmi mladém věku se rozhodl stát
františkánem. Jako velmi nadaný student byl poslán na studia do Říma, kde studoval teologii, filozofii a dokonce matematiku a fyziku. V roce 1912 byl vysvěcen na kněze, rád používal moderní prostředky při pastoraci a evangelizaci. Z důvodu velké lásky k Panně Marii založil Rytířstvo Neposkvrněné. Za druhé světové války zřídil v jednom klášteře tajné úkryty pro uprchlíky před nacismem,
za což byl dvakrát zatčen a poté odeslán do koncentračního tábora Osvětim. Zde nabídl svůj život
za jiného odsouzeného (manžela a otce 2 dětí). Svými vězniteli byl zabit před 80 lety 14. srpna 1941.

Osmisměrka na téma prázdniny

Obrázky z farní pouti na Provodov od našich dětí na téma:
Co se ti na dnešním dni nejvíc líbilo.

Emča – dechovka

Jolča – venkovní mše svatá

Andělka – kostel

Martínek – borůvky

Bětka – putování lesem

Miky – táborák s opékáním

Soutěž
vyhodnocení
Najdi sv. Cyrila a Metoděje
Správné odpovědi:
Pozlovice – sousoší v kostele sv. Martina.
Luhačovice – freska v kapli Augustiniánského domu, freska na Jurkovičově
domě v lázních, obraz v zámecké kapli.
Nejvíce vyobrazení objevili a budou
odměněni 29. 8. na akci Sbohem
prázdniny: Kačka, Terka a Tom Martincovi.
Gratulujeme!
Všem ostatním děkujeme za účast.

Aktivita
Navštiv a pošli fotografii
poutního místa
Pokud o prázdninách navštívíš poutní
místo, budeme rádi, když se s námi o své
zážitky podělíš a pošleš nám fotografii
s popiskem, o jaké poutní místo se jedná.
POZOR! Fotografie pošli do 16. 8. 2021
na redakcefarnilisty@gmail.com.
Nejzajímavější fotografie zveřejníme v zářijovém Farlístku.

Pozvánky

Pavel Helan
Hana a Roman Hlavičkovi
Ve čtvrtek 2. 9. 2021 od 19:30 hod.
vystoupí v našem kostele Sv. Rodiny
„vlídný písničkář“ Pavel Helan. V hudebních
kruzích je Pavel již několik let „stálicí“
a všichni, kdo se jen trochu o hudbu
zajímají, Pavla určitě dobře znají. I tak
bychom Pavla Helana rádi alespoň trochu
představili.
Své hudební vzdělání poprvé využil jako
kytarista v jazzbandu Young Pekáč
Mojmíra Bártka. Pavel Helan byl členem
vokálního kvarteta Alba Mons, spolupracoval s Mladými brněnskými symfoniky.
Prošel kytarovou školou Oty Pinknera,
zvítězil v televizním pěveckém pořadu Dore-mi, napsal hudbu k divadelním hrám
divadla Prkno a Absolutního divadla.
Působil také jako učitel hudební výchovy
v New Yorku. Působil též v revivalové
kapele U2 a doprovázel bretaňského
zpěváka Yvese Guélou ve skupině Gwalarn.
Stal se patronem brněnského dětského
centra Vesněnka.
Jako hosta na turné „Ani si nesedejte“ si ho
posléze vybral Tomáš Klus a Pavel Helan
byl i hostem Vánočního tour Petra
Bendeho. V roce 2013 se stal finalistou
talentové soutěže Česko Slovensko má
talent, v níž byl oceněn především za svůj
osobitý humor a chytlavé písně.
V roce 2014 vyjel na své vlastní turné
nazvané „Ajfon tour“. Název turné je
odvozen z jedné z jeho nejúspěšnějších
písní „Koupil jsem si iphone“. Turné zahájil
Foto: autor článku

koncertem 21. ledna v brněnském klubu
Metro a součástí koncertu byl i křest jeho
druhého alba „iBůh“.
V srpnu 2017 vystupoval také na
Celostátním setkání mládeže v Olomouci
a je častým hostem TV Noe.
V prosinci 2019 vydal kompilační CD „Buď
se mnou“, doplněné o vlastní zpěvník s akordy.
V roce 2020 během pandemie koronaviru
doprovázel na kytaru mše přenášené
Českou televizí z Komunitního centra
Matky Terezy v Praze.
Pavel měl původně v našem kostele
koncertovat již v polovině května, ale kvůli
nejasné situaci kolem vládních nařízení
jsme se dohodli, že v Luhačovicích zahraje
až začátkem září. Věříme, že se Vám
koncert bude líbit a společně tak
podpoříme dobrou věc, protože výtěžek
z koncertu bude věnován jak na
charitativní účely, tak i na opravu varhan
kostela ve Vysokých Žibřidovicích.

Svatý Vavřinec
Mgr. Karel Adámek, jáhen
Mimo jiné sváté, které si připomínáme
v měsíci srpnu, slaví svátek i sv. Vavřinec,
jáhen.
Podle tradice pocházel ze Španělska. Jako
mladík přišel do Říma, kde se stal
arcijáhnem papeže Sixta II. Pro církev to
byla těžká doba, neboť císař Valerián krutě
pronásledoval křesťany. Dal zatknout
a popravit i papeže Sixta II. Ten však ještě
před svou smrtí stihl Vavřince požádat,
aby rozdělil majetek církve mezi chudé.
Jeho prosba se stala Vavřinci osudnou.
Císař totiž vznesl na onen majetek nárok
a přikázal ho arcijáhnovi vydat. Vavřinec si
vzal tři dny na rozmyšlenou. Během nich
rozdal všechny církevní statky chudákům
a třetího dne stál před císařem. Přivedl
všechny chudé a zubožené, trpící, vdovy
a sirotky se slovy: „Pohleď, to je naše
bohatství! Zde ti ukazuji poklad církve.
Péče o něj není jako mamon příčinou zla,
ale v pravdě vede k většímu obohacení
i k slávě, že oni jsou pokladem církve." Tím
samozřejmě císaře Valeriána rozlítil a vysloužil si kruté mučení, kdy ho vojáci bili
holemi a přivázali na žhavé pláty. Podle
legendy však Vavřinec ani nehlesl. Naopak
děkoval Bohu za to, že může zemřít jako
mučedník. To císaře natolik rozzuřilo, že
vyřkl konečný trest: upéct Vavřince na
rožni. Legendární jsou poslední Vavřincova
slova: „Nuže, pečeně je hotova, obrať ji
a jez.“ Stalo se tak v Římě 10. srpna roku
285.
Na místě, kde byl umučen, dal později
císař Konstantin Veliký postavit baziliku.
Ta byla ve 13. století přestavěna a dnes

Svatý Vavřinec, podle Adama Elsheimera
Zdroj: webumenia.sk

tvoří jednu z pěti patriarchálních římských bazilik. K Vavřincově cti následovaly
další chrámy nejen v Římě, kde mu bylo
během let postaveno na 34 kostelů, ale i ve
Španělsku a na mnoha dalších místech
Evropy, později i v Americe. České země se
mohou pochlubit 162 kostely, které mu
byly zasvěceny.
V našem okolí je v Bojkovicích a Vizovicích.
Je také třeba připomenout poutě, které se
konají k jeho cti. Zmínil bych tu, která se
koná na poutním místě Domažlice –
Vavřinečku. V roce 1939 se za účasti 120
tisíc poutníků stala jednou z největších
manifestací odporu proti nacistické
okupaci. V srpnu 2018 byl na této pouti
hlavním celebrantem kardinál Dominik
Duka a mimo jiné řekl, že se tato pouť

vlastně řadí po bok Velehradské pouti
z roku 1985 jako výzva proti komunistické
totalitě. Hledal paralelu především v oslavě
výročí kanonizace sv. Anežky České i v Sametové revoluci. Z toho je jasně patrné, jak
vážený a oblíbený světec to je. Ale
nejpříkladnější je jeho láska k církvi, k mystickému tělu Krista, kterého v této lásce
následoval a pro niž se také stal tolik
oslavovaným.

se čtyřmi či více krátkými nohami, nebo na
něm stojí. U sebe mívá misku s mincemi
nebo měšec, kadidelnici, mučednickou
palmovou ratolest nebo procesní kříž, který
měl jako jáhen na starost nosit. V druhém
případě leží na roštu, pod nímž hoří oheň,
a zpravidla se právě obrací na druhý bok.
Popravčí přinášejí palivo, přikládají do
ohně nebo obsluhují měchy. Popravě spolu
s dalšími diváky přihlíží Decius či Valerianus.

Jáhen svatý Vavřinec je pro způsob svého
umučení ochráncem proti ohni.
Je patronem hasičů, knihovníků, kuchařů,
hostinských, pradlen, žehlířek, cukrářů,
sklenářů, pivovarníků. A protože zemřel
mladý, je patronem i žáků a studentů.
Svatý Vavřinec bývá zobrazován dvěma
způsoby. Buďto jako mladý muž oblečený
do jáhenské dalmatiky. V ruce držívá rošt,
nástroj své mučednické smrti, obvykle
zobrazovaný jako obdélníková kovová mříž

Modlitba ke svatému Vavřinci:
Svatý Vavřinče,
chraň nás před ohněm, co statky boří,
jen v našich srdcích láska ať hoří.
K Bohu i k bližnímu ať mile se máme
a správnou cestou vždycky se dáme.
Pomáhej k ochotě ke všemu dobrému,
ať dojdem do nebe k životu věčnému.
Tam s tebou společně pak vzdáme chválu
Svatému Bohu, našemu Pánu.
Amen.

Umučení sv. Vavřince na rozpáleném roštu od Bartolommea Bandinelliho z roku 1525.
zdroj: commons.wikimedia.org

Co nás ve farnostech čeká
Pátek 6. 8. / Luhačovice

Neděle 29. 8. / Luhačovice

Program k Roku rodiny

Sbohem prázdniny

18.15 hod. mše svatá v kostele

žehnání aktovek při mších

Svaté Rodiny

svatých (i v Pozlovicích)

19.00 hod. ve farním sále

15.00 hod. zábavné odpoledne

Workshop s manželi

plné her na nádvoří kostela

Smékalovými na téma

v Luhačovicích

Milostný život a jeho
proměny v průběhu

Čtvrtek 2. 9. / Luhačovice

manželství aneb...

Koncert Pavla Helana
19.30 hod. kostel Sv. Rodiny

Čtvrtek 19. 8. / Luhačovice
Mše svatá s P. Josefem Slezákem,

Sobota 4. 9. / Luhačovice

farářem v Jevíčku

Plavání pro tříkrálové koledníky

17.00 hod. mše svatá v kostele

9.00 – 11.00 hod. plavání na

Svaté Rodiny

Městské plovárně
akce se koná pro všechny

Sobota 28. 8. / Svatý Hostýn

koledníky a jejich asistenty

Arcidiecézní pouť rodin

i z předchozích ročníků

10.15 hod. mše svatá na

Tříkrálové sbírky

venkovním podiu
Program pro rodiny s dětmi se
stanovišti
15.00 hod. litanie ke sv.
Josefovi, zasvěcení rodin,
losování hlavních cen,

Aktuální informace o akcích

požehnání

farností naleznete na FB stránce
@farnostluhacoviceapozlovice.

Co se u nás událo
Rok rodiny - červencové přednášky

Foto: Lukáš Hýsek

9. 7. 2021 proběhla v rámci Roku rodiny
přednáška manželů Güttnerových na téma
"Čas jsou vztahy aneb jak správně rozdělit
čas mezi partnera a děti".

23. 7. 2021 naši farnost navštívil jáhen
a kadeřník Jan Špilar a promluvil mj. o své
cestě k jáhenství, o svých zkušenostech
a také na téma o hranicích ve vztazích. Po
přednášce ostříhal několik účastníků.

24. výročí posvěcení kostela v Luhačovicích
a Anenská pouť v Pozlovicích
Neděle 11. 7. 2021 nebyla jen dnem
hodovým, ale slavili i dobrovolní hasiči
z Luhačovic 130 let od svého založení. 25.
7. 2021 jsme mohli prožít krásnou atmosféru tradiční Anenské poutě v Pozlovicích s procesím z Podhradí a ze vzdálenějšího Provodova, Březůvek a Pradlisk.

Den prarodičů a seniorů
18. 7. 2021 naše farnosti společně uspořádaly Den prarodičů a seniorů. Program
byl připraven pro celé rodiny. Na začátku
proběhlo slavnostní otevření opravené
farní budovy, její požehnání a prohlídka.
Velké poděkování patří zejména Tomáši
Semelovi za jeho obětavou práci při
rekonstrukci budovy a všem, kteří se
jakkoli podíleli na opravách a úklidu.
Dále děkujeme všem, kteří se zapojili do
uspořádání tohoto krásného dne a věříme,
že se z něho stane každoroční tradice.

Foto: Anna Martincová
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