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Farní listy
Luhačovice a Pozlovice

Začínáme nový školní rok. A třeba může
být pro nás pro každého časem, kdy se
máme něco nového naučit, něco nového
objevit. Ve školách začíná nejen výuka
náboženství, ale také bude ve farnosti
pokračovat příprava na biřmování, začne
kurz Alfa a proběhne kurz Filip. V páté
knize Mojžíšově je věta: „Nalezneš Hospodina, svého Boha; budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.“
(Dt 4,29)
Hledat Boha je dobrodružství. Nikdo z nás
ale předem neví, kudy naše cesta k Bohu
povede. Vydáváme se na cestu bez mapy
jako Izraelité na poušti. Mnohdy máme
dojem, že jsme sešli z cesty, že bloudíme
a že jdeme oklikami. Jsme-li však opravdu
rozhodnuti Boha najít, nemůžeme se v ži-

votě ztratit. Vždyť kdo hledá, najde. Jestli
ale v životě nevíme, kam směřujeme,
vnitřně se unavíme a zestárneme. Máme-li
však pořád Boha před očima, naše srdce si
uchová mládí a svěžest.
V trvalém hledání Boha najdeme nejhlubší
pokoj a klid.
Nebeský Otče, daruj nám moudrost, abychom Tě poznávali; horlivost, abychom Tě
hledali; trpělivost, abychom na Tebe čekali;
srdce, abychom o Tobě rozjímali a život,
kterým bychom zvěstovali v moci Ducha
našeho Pána Ježíše Krista.
Amen.

JSEM CHUDÁ
A PŘECE MÁM VŠECHNO.
BL. SR. ULRIKA NISCHOVÁ

Tábory a puťák 2022
Proč ten turista nese na zádech
kolo?
Za pěkného letního počasí proběhl
na konci července již sedmý ročník
putovního tábora pro starší.
Tentokrát jsme procházeli Orlickými
horami, oblastí tajemných opuštěných bunkrů a hraničních opevnění z 20. století, které nadchlo
především pánskou polovinu osazenstva. Ani letos nechybělo tradiční
spaní pod dech beroucím širým
nebem, koupání v řece, hraní her,
spásání borůvek či vaření kotlíkového guláše. Naopak novinkou byla
soutěž o nejzbytečnější věc nesenou
s sebou po celou dobu puťáku.

Puťák

Ministrantský tábor

V konkurenci předního kola od
velocipédu, vyschlého laku na nehty,
roušky, badmintonové pálky s košíčkem, řehtačky a dvou lístků na
MHD do Splitu nakonec při
hlasování zvítězily napařovací natáčky. Vítěz získal další zbytečnou
věc.
Fotografie z letošního čundru i podařených předchozích ročníků si můžete prohlédnout ve farním či ministrantském fotoalbu na Rajče.net.
Pokud byste se k nám příště chtěli
přidat i vy, neváhejte oslovit kohokoliv z účastníků, který vám jistě
podá bližší informace. Puťák je určen
všem mladým od 14 let.
Andrea Bublíková

Farní tábor – starší děti

Farní tábor – mladší děti

Tradiční ministranský tábor
Uskutečnil se na faře ve Vysokých Žibřidovicích. Netradičně jsme podnikali výlety
také k našim sousedům do Polska nebo
jsme alespoň přes Polsko cestovali, a to jak
auty, tak i pěškobusem. Například jsme
podnikli výlet do Broumova s návštěvou
Broumovského kláštera a jeho okolí. Mimochodem, věděli jste, že v Broumovském
klášteře se nachází jedna z mála dochovaných kopií Turínského plátna? Dalším
místem na naší zastávce na Broumovsku
byla Police nad Metují, kde se nachází
továrna a muzeum nestárnoucí stavebnice
Merkur a muzeum papírových modelů.
Před jedním z těchto muzeí jsme úplnou,
ale úplnou náhodou narazili na našeho
rodáka otce Jirku Šůstka a dokonce i s celou rodinou. Polsko byla letos naše oblíbená destinace. Navštívili jsme i kus válečné
historie v Klodzku, kde se nachází pevnost
v těsném sousedství historického jádra
města. Jiný den jsme zase pěšky vyšlápli
na horu Klepáč na hranicích s Polskem.
Zábavné pro všechny bylo, že jsme byli
chvilku v Polsku a chvilku zase u nás v ČR
a někdy dokonce i v obou zemích najednou.
O zábavu se nám starala Horní
Morava a Branná s tradičními bobovými
dráhami. Jistě nemůžeme ani opomenout
návštěvu centra Branné s dominantou kostela sv. Michaela, Staré Město s legendární
cukrárnou a Chrastice s novou rozhlednou
Na Štvanici s pompézním výhledem do
okolí.
Každým dnem nás provázela bohoslužba,
společná modlitba a fotbal na farní zahradě, což je již tradiční doplnění programu ministrantského tábora.

Velké díky patří obzvláště Tomu Semelovi
za jeho píli při organizaci tábora a hlavně
za jeho kuchařský um. Zkrátka to byl zase
jeden z vydařených tradičně netradičních
ministrantských taborů.
Vítězslav a Radka Jurákovi

Farní tábor pro děti
Letos, stejně jako minulé roky se v naší
farnosti konal farní tábor pro děti. Celý
tábor byl inspirován filmem Letopisy
Narnie: lev, čarodějnice a skříň. Oproti
minulým rokům jsme letos uskutečnili dva
turnusy, pro starší a mladší děti zvlášť. Byli
jsme ubytováni na faře v Kelči, kde jsme
mohli opékat špekáčky, zahrát si vodní hry
na zahradě, chodili jsme se koupat do
rybníku Chmelník, batikovali jsme trička,
hráli jsme spoustu her a užívali si společné
chvíle. Překvapením pro děti byla návštěva
našich duchovních, kteří nás doprovodili
na Svatý Hostýn.
Každý večer jsme měli společnou modlitbu
shrnující celý den, která posilovala naše
společenství. Když jsme se dětí ptali, jak si
tábory užily, všechny jejich odpovědi byly
kladné a na další tábor se už moc těší,
stejně jako všichni vedoucí. A tak zveme
i všechny ostatní děti ,které by se k nám
chtěly připojit další rok. Užijete si s námi
spoustu legrace a zábavy.
Kateřina Martincová

Dopravní infrastruktura na Svatém Hostýně
Převzato z Listů svatohostýnských, redakčně upraveno
Již několik desetiletí se řeší zásadní
zlepšení dopravní infrastruktury na vrcholu Svatého Hostýna, který zatím disponuje
pouze jednou obslužnou komunikací. Toto
je dlouhodobě neudržitelné, protože je
třeba zklidnit dopravu na stávající komunikaci, dát větší prostor příchozím
poutníkům a dbát na jejich bezpečnost.
Lépe řešit parkování aut i příjezdových
autobusů a dořešit celkovou podobu pěší
zóny mezi poutními domy. Cílem této
náročné akce, která od dob budování
areálu v první čtvrtině 20. stol. nemá
obdoby, je tedy odstranění stávajících
nedostatků v dopravní obslužnosti celého
areálu, přičemž všechny zamýšlené úpravy
jsou s ohledem na jejich investiční
náročnost rozděleny do šesti samostatných staveb.
Stavba č. 1 – Úpravy autobusové točny
Stávající točna autobusů hromadné dopravy bude nově upravena tak, aby zde kromě
otáčení autobusů a odbavování cestujících
poutníků bylo možno řešit i parkování
celkem 6 autobusů pro skupinově organizované návštěvy areálu. S tím souvisí
odvodnění, stavba nového přístřešku pro
cestující a úprava dopravního režimu.
Stavba č. 2 – Příjezdná komunikace
k poutním domům
Nejviditelnější částí projektu bude stavba
nové příjezdové komunikace pro dopravní
obsluhu areálu vedenou v jižním svahu
nad krajskou silnicí, a to od točny
autobusů až po zpevněné plochy po jižní
straně poutního domu č. 3. Bude tak
vybudována nejen záložní cesta pro pří-

padné zásahy IZS, ale dojde ke zklidnění
dopravního provozu na dnešní přetížené
cestě, která by měla být dále využívána
především pro pěší poutníky. Dojde také
k úpravě terasové zídky.
Stavba č. 3 – Záchytné parkoviště pro
osobní automobily
Naléhavě bylo třeba řešit rekonstrukci
parkovacích ploch pod autobusovou
točnou a rozšířit je tak, aby byla vytvořena kapacita pro parkování cca 70
osobních automobilů a současně byl
zajištěn příjezd pro nezbytnou dopravní
obsluhu restaurace Ovčárna. To by mělo
podstatně řešit nedostatek parkovacích
míst na vrcholu Svatého Hostýna.
Stavba č. 4 – Parkoviště pro zázemí
poutních domů
Nezbytnou rekonstrukci vyžadují rovněž
zpevněné plochy za poutním domem č. 3
a u hospodářského zázemí areálu. V návaznosti na novou komunikaci dojde k vytvoření nových odstavných ploch pro tři
autobusy přivážející hendikepované poutníky se sníženou schopností pohybu
a orientace. Dále budou vybudovány
odstavné plochy pro automobily ubytovaných návštěvníků poutních domů s kapacitou cca 45 míst. V rámci této etapy již
bylo realizováno nedaleké dětské hřiště.
Stavba č. 5 – Pěší zóna
Stavba řeší úpravy stávající přístupové
komunikace. Odvodňovací příkop představující riziko pro nejednoho řidiče bude
zatrubněn. Budou opraveny kamenné zídky pod stánky.

Stavba č. 6 – Informační centrum
Nevyhovující objekt bývalých veřejných
WC byl odstraněn a na jeho místě se
plánuje výstavba nového objektu, částečně
zapuštěného do svahu, kde kromě
veřejných toalet pro návštěvníky areálu
vznikne nové informační centrum.
Rozpočet ve výši 52,5 mil. korun
Od samého počátku totiž bylo zřejmé, že
jeho realizace neproběhne najednou,
nýbrž v několika časových etapách v závislosti na potřebném množství finančních
prostředků. Celkové rozpočtové náklady
stavby se v r. 2016 pohybovaly ve výši
52,5 mil. korun. Po prvotním příslibu
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera, který se rozhodl přispět
počátečním vkladem 16 mil. korun, bylo
rozhodnuto o brzkém zahájení stavby.
Dar arcibiskupství: 16 milionů
Arcibiskupství olomoucké se zavázalo, že
k těmto prvním dvěma etapám poskytne
MSH dar ve výši 16 mil. korun, Duchovní
správa nabídla dar ve výši 5 mil. korun.
Zajistit zbytek potřebných financí je nyní
úkolem Matice. Budeme zkoumat možnosti
grantové podpory i krajských dotací.
Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš
přislíbil dotaci 10 mil. Korun. Ale je zřejmé,
že bez darů obětavých dárců se to ani
v tomto případě neobejde. Uvažujeme
rovněž o úvěru u některé z bank, ale je zde
i možnost, která se již osvědčila při rekonstrukci poutních domů, požádat o finanční
půjčky soukromé osoby – poutníky a příznivce poutního místa.
První dvě etapy v roce 2022
Na jaře 2021 byl zpracován prováděcí
projekt k etapě I a II a po dohodě s Duchovní správou a Arcibiskupstvím olomouckým přistoupeno k výběrovému řížení

Kompletní nabídky dle zadání ve stanoveném termínu podaly celkem tři
stavební společnosti, a to SWIETELSKY
stavební s r.o., STRABAG a.s. a Metrostav
Infrastructure a.s. Jako vítěz vyšla
společnost Strabag a.s. s celkovou cenou
23,9 mil. korun, přičemž očekávaná cena
dle předchozího rozpočtu se pohybovala
těsně pod hranicí 25 mil. korun. Uvedené
ceny jsou bez DPH. Se zmíněnou
společností nyní bude uzavřena smlouva
o dílo s termínem zahájení prací 15. 3.
2022 a dokončení stavby k 15. 12. 2022.
Tyto termíny by mohla ohrozit snad jen
zásadní nepřízeň počasí a v tuto chvíli
těžko předvídatelný průběh záchranného
archeologického výzkumu, který musí
stavbě předcházet. Jeho cena zatím není
známa a bude vycházet z aktuální situace
a z případných nálezů. Stavebníkem po
dohodě bude Matice svatohostýnská.
Sbírka na novou cestu
Dovolujeme si proto uctivě poprosit
všechny naše milé podporovatele, členy
MSH i ostatní případné dobrodince poutního místa o pochopení pro tento projekt
a dle možností i obětavou podporu. Tyto
dary lze směřovat na nově zřízený transparentní účet Matice svatohostýnské
u Equa bank, č. účtu 1036432627/6100,
VS 12. Na všechny dobrodince pamatujeme
v modlitbách a při mši svaté. Ať dobrotivý
Bůh odplatí vaši štědrost a Panna Maria
Svatohostýnská, jejíž přímluvy se na
počátku tohoto projektu dovoláváme, vás
ochraňuje na všech vašich cestách.
Všichni jsou zváni na benefiční koncert 10.
9. 2022 do baziliky Nanebevzetí Panny
Marie na Sv. Hostýně v 18 hodin. Koncert
bude vysílán v přímém přenosu na TV Noe.

Kdo navštívil Sv. Hostýn, mohl si všimnout
pokračující práce na výstavbě. Nutně musí
projít nebo projet stavbou. Pokud jedete
na Sv. Hostýn místní autobusovou dopravou (z parkoviště v Bystřici p/H), není žád-

ný problém. Při výjezdu na povolení je
dobré si zjistit předem na recepci MSH
(tel: 573 381 693), jaké jsou aktuální
možnosti pro parkování.

FarLístek

Děti dětem
Příloha farních listů věnovaná dětem

Nový školní rok
Začátek školního roku bývá pro některé děti radostný, pro některé už míň. Někdo z nás se
těší na kamarády, na kroužky nebo že se naučí něco nového. Někdo má obavy z toho, jaké
to bude, jestli si najde kamarády, jestli ho to bude bavit...
Pokud máme štěstí, máme kolem sebe lidi – rodiče, prarodiče, kamarády,... – kteří nám
pomůžou to zvládnout. Všichni ale máme nejlepšího přítele, tatínka, na kterého se můžeme
vždycky obrátit. A i když budeme mít pocit, že nás neslyší, nebojme se, slyší vždy a pomůže
podle toho, jak to bude pro nás dobré (i když třeba jinak a jindy než jsme my sami chtěli).

Žalm m 4,4

Bůh slyší,
když k němu
volám.

Můžeš si vystřihnout, slepit a vybarvit kartičku, která ti to bude připomínat ;-)

Ty jsi mé
milované dítě.

Tvůj Tatínek

O POUSTEVNÍKOVI IVANOVI
Z knihy Čtení o sv. Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi, Eduard Petiška, KNA 2007
(...) Jednou lovil Bořivoj v tetínských lesích a pustil se s lovci po stopě jelena. Tichý les se
ozýval psím štěkotem a dusáním koní. Stopa vedla do odlehlého kouta hvozdu. Náhle
vyrazila místo jelena z houštin laň. Psi nechali jelení stopu a vrhli se za laní. Laň se proplétala
mezi kmeny stromů, běžela k řece a vběhla do vody. Psi se na břehu zarazili a Bořivoj a lovci
je dostihli. Bořivoj napjal tětivu luku a vypustil šíp. Zasáhl laň do boku a psi, jako by cítili
krev své oběti i na dálku, skočili do řeky a hnali se za zraněným zvířetem. Lovci se dali za
nimi.
Prodrali se houštinami na druhém břehu řeky až ke skále porostlé mechem a lišejníky.
Údivem se zastavili. Před jeskyní, vyhloubenou do skály a zpola zarostlou divokými haluzemi,
stál muž. Dlouhý vous a dlouhé vlasy mu zakrývaly obličej a jeho tělo bylo jenom nuzně
oblečené. Ze spleti vousů a vlasů mu blýskaly oči a nebe se v nich zhlíželo jako v hladině
hlubokých studní. K jeho bosým, vyhublým nohám se choulila postřelená laň. Muž se sklonil
k lani, dotkl se bolavého místa v jejím boku a rána se zacelila.
Lovci byli zastrašeni podivným zjevem. Ožila v nich vzpomínka na pohanské učení
a domnívali se, že tu před nimi strojí lesní duch, divý lesní muž, hejkal. Ale Bořivoj, který
z nich byl nejdéle křesťanem, poznal za svých cest ke Svatoplukovi Velikému podobné muže
křesťanské víry. Říkalo se jim poustevníci. Odcházeli do lesů a do samoty, aby je nikdo nerušil
v náboženském rozjímání. Bořivoj poznal, že má před sebou poustevníka, ale vzpomínka na
pohanské učení doutnala i v něm.
Otázal se proto: „Kdo jsi, člověk, anebo –“
„Jsem Ivan, služebník boží,“ odpověděl poustevník.
„Nikdy jsem tě neviděl. Žiješ tu dlouho? A čím se živíš v téhle pustině?“
„Dlouho tu žiji,“ řekl poustevník, „ale nevyhledávám lidi a lidé nevyhledávají mě. Živím se
tím, co mi poskytne les. Kořínky, bobulemi a bylinkami. Nebesa mi seslala tuto laň, abych se
posílil jejím mlékem. A ty, pane, jsi ji málem zabil.“
Bořivoj pochopil, že před ním stojí muž, který se zřekl světského štěstí, aby se odříkáním
přiblížil svému Bohu.
„Odpusť mi,“ řekl poustevníku Ivanovi, „že jsem poranil tvoji laň. Pojď se mnou a nebudeš
mít nedostatek. Dám ti chléb a teplý oděv a můžeš u mě na hradě žít, jak dlouho budeš
chtít.“
„Nepotřebuji ani chléb, ani šaty,“ odpověděl poustevník, „mám jen jedno přání.“
„Splním ti všechno, co je v mé moci,“ slíbil Bořivoj.
„Moje přání je skromné,“ řekl poustevník Ivan, „přeji si, abys mne ani ty, ani tvoji lidé už
nenavštívili.“
Bořivoj se vrátil na Tetín zamyšlený a zamlklý. Pohanství, kterého se před lety vzdal, se
v něm opět začalo hlásit. Nerozuměl, proč poustevník hledá Boha v trápení a strádání.
Vyprávěl o podivném setkání své ženě. A Ludmila se vyptávala na poustevníka a byla plna
obdivu k jeho osamělému, odříkavému životu. Usmyslila si, že plachého poustevníka

přemluví, aby přišel na Tetín. Nešetřila námahy, vydala se tajně s několika služebníky za
poustevníkem a podařilo se jí poustevníka Ivana přemluvit, aby na Tetín přišel. Odmítl
doprovod a nikdo mu nesměl přijít naproti.
Vydal se na Tetín lesem a křovinami, cestám se vyhýbal, aby nepotkával lidi. Namáhavé
putování neschůdným krajem přes údolí, svahy a stráně poustevníka unavilo. Pozdě dorazil
na Tetín a musel tu zůstat přes noc, aby si odpočinul. Ve své jizbě na hradě přijal jenom
Bořivoje a Ludmilu. Po celou noc jim vykládal o své víře.
Za rozednění se vydal poustevník Ivan na zpáteční cestu. Nedaleko vsi Hodyně usedl na
kámen pod planou hrušku. A pověst vypráví, že tvrdý kámen pod ním změkl jako poduška,
aby se mu lépe sedělo.
Kolem něho hnali pasáci stádo koní na pastvu. Jakmile poustevníka spatřili, začali se mu
posmívat. Jeho kostnaté postavě, jeho vousům, jeho dlouhým vlasům a chatrnému šatu.
Poustevník tiše odpočíval a nevšímal si jich. Jeho bezbrannost posilovala jejich odvahu.
Jeden z pasáků zvedl kámen a hodil jej na poustevníka. Zasáhl ho do skráně. Poustevníku
Ivanovi začala stékat po tváři krev. Několik kapek krve dopadlo na kámen a srostly s ním tak,
že je nikdo už nesmyl.
Tu dorazil do těch míst hodyňský hospodář, kterému stádo patřilo. Když viděl, co se děje,
potrestal pasáky a ujal se zraněného.
„Pojď se mnou do vsi,“ zval poustevníka Ivana, „omyješ si rány, najíš se a odpočineš si.“
Naléhal a naléhal, ale poustevník se bránil. „Jestli mi chceš prokázat službu,“ řekl nakonec
Ivan, aby dobrosrdečného hospodáře potěšil, „půjč mi koníka a já ti slibuji, že ti ho ještě dnes
vrátím.“
Hospodář se nerozpakoval. Přivedl ze stáda koně, osedlal jej a pomohl poustevníkovi do
sedla. Na koni ubíhala poustevníkovi cesta rychleji. Když ho kůň vynesl na hřeben kopce,
sesedl z něj. Odtud viděl vrcholky lesa, v kterém poustevničil. Pohladil koníka a promluvil
k němu:
„Běž, klusej, pospíchej domů!“
Po tom pohlazení a po těch slovech začal kůň růst, jeho plece i hruď se rozšiřovaly, a když
se dal do klusu, byl z něho už nádherný klusák, jako by vyšel z královské stáje.
Hospodyně uviděla koně pobíhat po dvoře.
„Čípak je to kůň a kde se tu vzal?“
divila se. Hospodář poznal koně
podle sedla.
Tím dnem přišlo do usedlosti
štěstí a blahobyt a už ji nikdy
neopustilo.
Poustevník Ivan se ještě
několikrát sešel s Bořivojem
a Ludmilou na tetínském hradě.
Jinak se s nikým nestýkal
a žil o samotě ve své jeskyni
ukryté v lese...

POMOZ DĚTEM ROZMOTAT BALÓNKY
A PAK SI OBRÁZEK VYBARVY

Seznamte se s knihou
Karel a Zita Habsburští
V tomto čísle otvíráme pravidelnou rubriku
určenou milovníkům zajímavé četby. Uvítali bychom i vaše objevy z říše knih, abychom si vzájemně předávali to, co nás
všechny může obohatit.
Tentokrát představujeme knihu Elizabeth
Montfortové: Karel a Zita Habsburští –
duchovní životopis. Knihu vydalo nakladatelství Pavla Nebojsy – DORON v Uhřicích
r.2022 u příležitosti stého výročí předčasného úmrtí Karla Habsburského ve vyhnanství na Madeiře.
„Díky této knize“, říká nakladatel, „objevíme dva duchovní velikány našich dějin
zcela novým způsobem. Zdá se totiž, že
z Božího pohledu, který sleduje dějiny
autentické lásky více než dějiny panovníků,

válek a politických zvratů, se tito vzácní
manželé zapsali do historie mnohem
podstatnějším způsobem, než jsou schopny zaznamenat společenské vědy.“
Ukázka z knihy:
„Svatba se má konat dne 21. října 1911 ve
Schwarzau, v rodině Bourbon-Parma.
Snoubenci se na ni poctivě připravují.
Karel se účastní duchovní obnovy vedené
P. Andlauem, který později dosvědčí, že si
velmi cenil Karlovy upřímnosti, prostoty,
důslednosti a poctivosti, s níž uvažoval
o svých nových závazcích. Také Zita se
připravuje.
Nastává velký den – je uzavřeno poslední
velké manželství v Evropě. V sedm hodin
ráno začnou snoubenci den mší svatou.
Právě tehdy řekne Karel své nevěstě: „Teď
si musíme navzájem pomáhat na cestě do
nebe.“ Směr je určen, byť ještě netuší, jak
se bude odvíjet jejich další cesta. Karlovi
je dvacet čtyři let, Zitě devatenáct.
Náročný závazek, který Karel vyslovil, se
bude v jejich krátkém společném životě
postupně naplňovat, a to v radostech i ve
zkouškách.“
Knihu je možno koupit přes internet
nebo v prodejnách nakladatelství DORON
(nejbližší je v Uherském Brodě). Od září si
ji také můžete zapůjčit v naší farní knihovně u kostela Sv. Rodiny v Luhačovicích.
Zdenka Pančochová

Nabídka pracovního místa
Charita Luhačovice přijmeme do týmu
vedoucího Charitní pečovatelské služby
– sociálního pracovníka.
Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. Termín nástupu: na základě
dohody. Odborné předpoklady pro výkon
práce sociálního pracovníka dle § 110 zák.

108/2006 Sb., o soc. službách. Organizování, řízení a kontrola Pečovatelské služby.
Výběrové řízení 20. 9. 2022. Motivační dopis
a strukturovaný životopis zasílejte na e-mail
lenka.semelova@luhacovice.charita.cz.
Kontakt: Mgr. Lenka Semelová, DiS., ředitelka,
731 402 043, www.luhacovice.charita.cz

Co nás ve farnostech čeká
Čtvrtek 1. 9. / Zahájení školního roku,
první dětská bohoslužba
17.00 hod. mše sv. v Luhačovicích
18.15 hod. mše sv. v Pozlovicích
--------------------------------------------------------Sobota 3. 9. / Kroměříž
Sestra Pia Slováková skládá doživotní sliby
v Kongregaci Milosrdných sester sv. Kříže
10.00 mše sv. v kapli provinčního
domu v Kroměříži
--------------------------------------------------------Sobota 3. 9. / Pozlovice
Táborák pro děti z obou farností na
zahájení školního roku
17.00 hod. mše sv. v Pozlovicích
po mši sv. táborák na farní zahradě
--------------------------------------------------------Sobota 10. 9. / Pozlovice
Večer chval a první setkání biřmovanců
po prázdninách
18.00 hod. mše svatá v Pozlovicích
19.00 hod. večer chval
--------------------------------------------------------Sobota 10. 9. / Benefiční koncert pro
zlepšení dopravní infrastruktury na
Svatém Hostýně
18.00 hod. v bazilice na Sv. Hostýně
přímý přenos v TvNoe
---------------------------------------------------------

Čtvrtek 15. 9. / Luhačovice
Kurz Alfa – první setkání
18.00 hod. v sále u kostela
--------------------------------------------------------Sobota 17. 9. / Velehrad
Pouť děkanátu Valašské Klobouky za
obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání
--------------------------------------------------------Neděle 18. 9. / Děkování za úrodu
10.00 hod. slavnostní mše sv. v kostele svatého Martina v Pozlovicích
10.15 hod. slavnostní mše sv. v Luhačovicích za účasti krojovaných v rámci
MFDFS Písní a tancem
--------------------------------------------------------23. 9. až 25. 9. / Luhačovice
Kurz Filip
evangelizační víkend pod vedením
mladých z Valašských Klobouk
kurz je určen všem od 15 let (věřícím
i nevěřícím)
cíl kurzu: zakusit, že náš Bůh je
skutečně živý a koná mocné divy
--------------------------------------------------------Středa 28. 9. / Slavnost sv. Václava,
mučedníka
9.00 hod. mše sv. v Luhačovicích
17.00 hod. mše sv. v Pozlovicích
17.00 hod. mše sv. v Ludkovicích
18.15 hod. mše sv. v Luhačovicích

Co se u nás v létě událo
Slavili jsme

zaznělo radostné a upřímné Te Deum.

V červenci letošního roku jsme si připomněli, že náš farní kostel Svaté Rodiny
byl vysvěcen před 25 léty, 12. července
1997.

Chválíme Tě, Pane, a děkujeme za všechny
dary, minulé i současné.

V neděli 10.července se konala ve zcela
zaplněném kostele slavnostní děkovná
mše svatá, kterou celebroval děkan z Valašských Klobouk P. Mgr. Pavel Macura
spolu s P. Mgr. Janem Stonem, naším
farářem. Krojovaná dechovka, zpěv scholy
a hasiči spolu s těmi nejmenšími ve slavnostních uniformách, to vše spoluvytvářelo radostnou atmosféru této mše svaté.
V promluvě zaznělo poděkování Pánu za
dary, jichž se nám dostalo, spolu s vyjádřením vděčnosti a uznání těm, kteří
kostel vybudovali, ale i těm, kteří o něj
nyní pečují.
P. Macura vyjádřil přání, aby kostel nebyl
nikdy opuštěný, abychom co nejčastěji
přicházeli poděkovat, hledat povzbuzení,
naději, útěchu i radost.
Slavnostně vyzdobený sál u kostela vítal
hosty pozvané ke společnému obědu, mezi
nimiž byl radostně pozdravován ThDr.
Hubert Wojcik, jemuž kostel Svaté Rodiny
vděčí za mnohé. Vítaným hostem byl i Marek Trizuljak, malíř a sochař, autor výzdoby
farního kostela. Vzpomínky na ty, co už
nejsou či nemohou být přítomni, na
zážitky z budování kostela a mnohé další
povídání, to vše se protáhlo až do
odpoledne, kdy při slavnostním požehnání

Zdenka Pančochová

Den rodin
V neděli 31. 7. odpoledne jsme se sešli na
nádvoří u kostela Sv. Rodiny, abychom si
připomněli Den prarodičů a seniorů a společně prožili Den rodin.
Díky pečlivé přípravě organizátorů, jejich
zajímavým nápadům, zajištění občerstvení
a dokonce přívětivému počasí mohli všichni zúčastnění, staří, mladí i malí prožít společně příjemné odpoledne.
Že byly připravené hry pro děti a že byl
o ně značný zájem je pěkné, že však byly
připravené úkoly pro dříve narozené, aby
si procvičili „mozkové závity“ bylo velmi
milé a překvapující. Tyto úkoly se těšily
velké pozornosti. Asi nejvíce zaujala graficky znázorněná přísloví. Bylo krásné, že
si mladí dali tu práci a pro „dědáčky a babjenky“ něco takového nachystali.
Svou účastí a nabídkou drobných rukodělných výrobků obohatila program odpoledne Charita Luhačovice.
Dobrá nálada všech zúčastněných svědčila
o dobře připraveném setkání. Díky všem za
vynaložený čas a námahu.
Zdenka Pančochová

Slavnost v Biskupicích
16.srpna 1997 byla v Biskupicích velká
sláva. Otevírala se nově vybudovaná kaple
Nanebevzetí Panny Marie a vysvětit ji
přijel Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký. A tak se letos slavnostní mší
svatou v neděli 14. srpna připomínalo 25.
výročí.
Ve zcela zaplněné kapli sloužil mši svatou
P. Mgr. Jan Ston, který ve své promluvě
hovořil o vděčnosti Pánu Bohu a všem,
kteří se o vybudování této krásné kaple
zasloužili. Slavnostní bohoslužbu doplnili
zpěváci v krojích pod vedením manželů
Gajdůškových.
Po mši svaté byla chvíle pro přátelské
povídání. V srpnovém horku přišlo náramně vhod pivo od pana starosty a něco k zakousnutí. Bylo o čem povídat, vždyť na
výročí přijela i řada rodáků, kteří se těšili
na setkání se známými.
A co kaple ve dnech všedních ?
O to, aby bylo vše v pořádku, pečují
kostelníci Vojtěch Josefík, Věra Pančochová a Hana Jahodová. Květinovou výzdobu po celou dobu zajišťuje Jiří Gajdůšek,
technické záležitosti obstarává Pavel
Talaš. Všem, včetně hudebníků a zpěváků,
patří upřímné Pán Bůh zaplať.
Každý druhý pátek je v kapli sloužena mše
svatá. V tichém prostředí kaple se k modlitbě scházejí členové společenství živého
růžence nebo se někdo přijde jen tak
pomodlit a zavzpomínat.
Obvykle před poutí se schází několik dobrovolníků ke „generálnímu úklidu“. Díky

obecnímu úřadu je zajištěna péče o zeleň
v okolí kaple. A tak je zde stále živo.
Poděkujme závěrem všem živým i těm, kteří již nejsou mezi námi, za naši kapli a vše,
co s ní souvisí, a vyprošujme si ochranu
Nanebevzaté Panny Marie pro všechny
dobré lidi v naší farnosti i jinde.
Věra Pančochová a Hana Jahodová

CSM 2022
Letos v Hradci Králové se konalo
Celostátní setkání mládeže pro křesťany
od 14 do 26 let. Byla to úžasná příležitost
se podívat, jak naše církev žije v duchu
mladých křesťanů. Každý den jsme měli
možnost zpovědi a duchovního poradce,
ale také spoustu zajímavých přednášek,
kreativních dílen a sportů, na které jsme se
mohli přihlásit. Byli jsme ubytovaní po
celém Hradci. Někteří přespávali ve
školách a někteří zase na studentských
kolejích. Každé ráno byla vždy ranní
modlitba a po ní následovaly diskuzní
skupinky, kde se sešlo okolo patnácti
mladých z různých diecézí. Probírala se
témata, která nám moderátoři po modlitbě
sdělili, např. vděčnost, zpověď, život ve
farnostech atd.
Po skupinkách následovala mše, kterou
sloužili kněží, biskupové, ale i arcibiskup.
Odpoledne jsme se mohli zúčastnit z vybraných aktivit, na které jsme se přihlásili.
Kromě toho odpoledne probíhaly vždy dva
koncerty na různých místech. Předposlední den probíhal největší koncert, který nebyl na hlavním pódiu u univerzity, ale na
velkém náměstí. Večer víry Godzone byl

pro mě největším zážitkem. Nedokážu
slovy popsat to, co jsem tam na místě
zažila, ale vím, že to byla jedna velká
modlitba, kterou se společně modlilo více
než 4000 křesťanů, tudíž to bylo silné
spojení v Bohu. Jsem opravdu ráda že jsem
se zúčastnila setkání v Hradci. Poznala
jsem spoustu nových lidí, s kterými se ráda
zase znovu setkám, načerpala jsem
spoustu informací z přednášek a taky jsem
si vytvořila svoje nové barefootky.
Amálie Hřibová

Celostátní setkání mádeže

Pouť maminek k Panně Marii
V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
se udála pouť maminek k Panně Marii Vysocké. Přišlo tolik maminek, tatínků a dětí
z širokého okolí, že jsme stáli i před kaplí.
Slavnostní mší svatou nás provázel otec
Jan Ston.
Po závěrečném požehnání se děti těšily na
cestu k vodě. Pěšina lemovaná bylinkovými
záhony nás přivedla k prameni, kde jsme
se mohli příjemně osvěžit. Ke studánce lidé
chodívali pro vodu zejména při dětských
nemocech. Na poděkování při uzdravení
dítěte zavěšovaly maminky na planou
hrušku u studánky dětské košilky.
(Vyčteno z webových stránek obce Vysoké
Pole.) My jsme sice košilky nevěšeli, ale
vděčně jsme se radovali spolu s Pannou
Marií ze života a zdraví našich dětí.

Společná fotografie poutníků do Vysokého Pole

Ať i naše duše ve zdraví dojdou k prameni
života věčného. Nebeská maminka nás
jistě ráda povede.
Anna Radoňová
Mše svatá ve Vysokém Poli
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