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KALENDÁŘ FARNOSTI

Milí farníci,
na začátku června jsme spolu prošli krásnou pouť k Panně Marii  
na Svatý Hostýn. Chtěl bych moc poděkovat všem, kdo se připojili, 
a také těm, kteří s námi byli spojení na dálku. 
Čeká nás teď jedna „pouť“ při které se nemusíme nikam daleko  
přesunovat. Bude to pouť naše, k nám, k našemu patronu Janu 
Křtiteli. Tato pouť, byť kratičká, je ale výrazem mnoha kroků  
každonedělního putování do našeho kostela. Budeme si vyprošo-
vat odvahu našeho patrona, moudré rozlišování zlého, dobrého  
a lepšího, schopnost být lidmi, kteří celým svým životem ukazují  
na Krista. 
Léto pak bude plné různých cest, výletů, poutí a poutiček. Mě čeká 
cesta do Říma kvůli studiu. V létě proto budou částečně omezeny 
mše sv. (pořad bohoslužeb najdete v kalendáři Infofarníku). Děkuji 
Vám za pochopení. 

19.6. NE Farní den      od 14:00
24.6. PÁ Návštěvy nemocných na Hrobicích a mše sv. na Dubíčku
  Závěrečný farní klub pro děti  od 16:30
  Poděkování za uplynulý školní rok mše sv. 18:30
26.6. NE Hlavní pouť – slavnostní mše sv.   7:30 a 9:30  
  (káže o. Stephen Nesrsta z Texasu)
30.6. ČT Rozloučení s o. arcibiskupem Janem Olomouc 17:00
1.7. PÁ Návštěvy nemocných (Neubuz, Slušovice, Březová,  
  Veselá)
17.7. NE Koncert kapely GoodWork   kostel 15:00
24.7. NE Poutní mše sv. ke sv. Anně na Veselé 11:00  
  (slouží P. Jiří Šůstek z Centra pro mládež v Rajnochovicích)
5.8. PÁ Návštěvy nemocných (Neubuz, Slušovice, Březová,  
  Veselá)
12.8. PÁ  Návštěvy nemocných na Hrobicích a mše sv. na Dubíčku
9. – 14.8.  Účast mladých na Celostátním setkání mládeže v Hradci  
  Králové

Farnost Narození sv. Jana Křtitele, Hřbitovní 26, Slušovice 763 15   
www.farnostslusovice.cz, tel. 731 402 100, e-mail: faslusovice@ado.cz

Ať nás všechny na všech životních cestách 
provází Boží přítomnost.
Ze srdce všem žehnám,
o. Lukáš

Od 4. do 29. července bude o. Lukáš na 
studijním pobytu v Římě.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAOPATŘENÍ NEMOC-
NÝCH NEBO DOMLUVY POHŘBU V MĚSÍCI 

ČERVENCI PROSÍM KONTAKTUJTE  
P. JOSEFA KUCHAŘE Z TRNAVY.  
MOBILNÍ TELEFON: 797 861 562

POŘAD BOHOSLUŽEB OD 4.7. DO 14.8. 
Středa 18:30
Pátek  18:30
Neděle  7:30 a 9:30
(Navíc mše sv. v pondělí 1.8. v 18:30)

POŘAD BOHOSLUŽEB OD 14.8. DO 31.8. 
Jako obvykle:
Pondělí, středa, čtvrtek a pátek  18:30
Sobota     6:45
Neděle     7:30 a 9:30

FARNÍ TÁBORY A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA FAŘE:
18. – 22.7.  Farní příměstský tábor na faře
31.7. – 7.8.  Farní tábor Vysoké Žibřidovice
25. – 29.7  Příměstský tábor Slušovjánek na faře I
1. – 5.8. Příměstský tábor Slušovjánek na faře II



TAJEMNÉ POSELSTVÍ V KAMENI TAJEMNÉ POSELSTVÍ V KAMENI
Pod tímto názvem se na webových stránkách Římskokatolické  
farnosti Lukov objevil text, který se týká dějin naší farnosti a naše-
ho města. Jeho autorem je lukovský duchovní správce Jan Mach.  
Protože se v něm jedná o nové a velmi zajímavé skutečnosti,  
pojednáme o něm podrobněji.
P. Jan Mach si v lednu 2021 objednal u pana Karla Skřivánka  
ze Zlína zarámování obrazu sv. Františka, určeného pro kapli  
v Domově seniorů v Lukově. Při čekání na již hotové dílo si všiml 
před domem několika větších kamenů, z nichž jeden měl podlou-
hlý tvar, na první pohled připomínající železniční pražec. Po bližším 
ohledání zjistil, že jsou na něm nějaká písmena. Nápis však byl velmi 
sešlý, a tak se mu podařilo přečíst jen první slovo – CRUX (latinsky 
„kříž“). Bylo zřejmé, že zde leží fragment starého kříže. O tom svěd-
čilo i ozdobné litinové torzo na jedné straně kamenu, které bylo  
v minulosti patou zdobeného kříže zasazeného do tohoto kamene. 
Původ kamene částečně objasnil pan Skřivánek. Kdysi si jej přivezl 
ze Slušovic od fotografa Miroslava Pokorného, který ho měl dlou-
ho na své zahradě. Prý pochází z nějakého zrušeného kříže někde  
v okolí. P. Mach projevil o kámen zájem a majitel neměl proti tomu 
žádných námitek. 
Netrvalo dlouho a fragment kříže byl uložen pod střechou  
na lukovském farním dvoře. K němu přibyli ještě další drobnější  
kameny, které ležely u něj a které byly původně součástí celku.  
Po dohodě s farníky bylo rozhodnuto o restaurování kříže a o jeho 
umístění na farní zahradě v Lukově. Oslovili proto Jiřího Rejdu,  
kameníka z Brumova-Bylnice, aby kámen odborně ošetřil. Po jeho 
restaurování a složení všech částí do původního celku vynikl ná-
pis na něm dodnes zachovalý. Jde o latinský text tohoto zně-
ní: CRUX FULMINE PERCUSSA, REDINTEGRATA EXISTIT A JOSEPHO  
ELSCHIK, což v překladu znamená: Kříž bleskem zasažený povstal 
obnovený Josefem Elšíkem. Nápis zároveň obsahuje chronogram, 
to znamená, že písmena, shodující se s římskými číslicemi, jsou větší. 
Jejich součet dá rok, z něhož dílo pochází. V našem případě souč-
tem zvýrazněných písmen dostaneme rok 1789. Ve farním fondu  
(č. 106) uloženém ve Státním okresním archivu ve Zlíně se nachází

německy psaná listina děkana Jana Fialy obsahující seznam křížů 
ve slušovické farnosti.
Pod číslem 5 je zde uveden kříž na kopci proti Rakové z roku 1789 
a v poznámce k němu latinský nápis s chronogramem, shodující  
se s textem na nově objeveném kříži. Jediným rozdílem mezi  
zápisem děkana Fialy a nápisem na kameni jsou tři velká písmena 
„V“, místo nichž na kameni nalezneme tři malá písmena „U“. Pak 
bychom se výpočtem chronogramu dostali k roku 1774. 
I přes tuto drobnou neshodu, která by se snad dala vysvětlit  
zaměnitelností latinských písmen U a V, je velmi pravděpodobné, 
že nalezený kámen byl součástí Rakovského kříže. Vznik tohoto  
kříže je datován do roku 1742, kdy jej nechal postavit slušovický 
farář Karel Josef Bezruč. Kříž byl posvěcen 21. května 1743. Víme,  
že jeho součástí byl i malovaný obraz na plechu. V roce 1789  
musel být kříž obnoven po úderu blesku. V říjnu 1881 pak kříž shodil vítr  
a vrchní část se roztříštila. O rok později byl obnoven a znovu  
posvěcen. Bohužel ani tento kříž se nám nezachoval.
Nález kamene s nápisem je významným a cenným objevem.  
P. Jan Mach zaslouží naše poděkování za svou všímavost a za to, 
s jakým úsilím a nasazením pátral po původu a okolnostech vzniku 
kříže. Především však za provedení rekonstrukce kamene, kterou 
byla tato vzácná památka zachována i pro budoucí generace.
Restaurovaný kříž našel své nové umístění na farní zahradě  
v Lukově. Původní kamenná část s nápisem stojí na nově vybudo-
vaném podstavci a je nyní zakončena starobylým litinovým křížem.  
Areál farní zahrady slouží mnoha duchovním a společenským  
akcím, je místem otevřeným pro každého, kdo přichází za odpo-
činkem a zklidněním. Vzácný kamenný artefakt, dnes opět součást 
celku kříže, zde našel důstojné využití.
Slavnostní posvěcení kříže vizovickým děkanem Vítem Hlavicou  
je naplánováno na 18. září 2022.

Radek Kališ



ZE ŽIVOTA FARNOSTI
POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN (zážitky pěšáka)
V sobotu 4. června podnikla naše farnost pouť na Svatý Hostýn.  
Po dlouhých letech společně pěšky ze Slušovic. Bylo nám dáno  
výtečné počasí, po ranním lijáku se počasí udobřilo a ojedinělé 
mrholení po cestě bylo spíše osvěžující. Vyrazili jsme po ranní mši 
od kostela v celkovém počtu 19 poutníků doprovázeni Duchem 
Svatým, jenž na všechny vylil náladu plnou radostného očeká-
vání. Svižnou chůzí kolem dostihové dráhy, po hlavní silnici přes 
Nové dvory jsme brzy pokořili kopec na Hrobice. Po nepatrném 
zaváhání a hledání správného azimutu jsme prošli Chalúpkami  
do Kašavy. Poslední úsek po hlavní silnici nás záhy dovedl do Držkové,  
kde jsme odbočili doleva na Rusavu. 
V družném hovoru cesta rychle ubíhala, zakrátko jsme stanuli  
na Hutích. Zde všichni upřeně sledovali promluvu otce Lukáše  
a bystře se jali plnit jeho pokyny - velel totiž ke svačině. Cestou  
na Huťské polesí jsme se modlili růženec, hoši – ministranti jevili tako-
vý zájem o předříkávání, že nakonec ty nejpovolanější ze zájemců 
musel určit otec Lukáš. 
Následoval nejnáročnější úsek – výstup na hřeben ke Třem kame-
nům, mládežníci v čele, střední generace rozvážně za nimi. U Třech 
kamenů se připojili další poutníci od Tesáku, což spolu s přicházejí-
cími slunečními paprsky vyneslo naši náladu na nebeskou úroveň. 
Dojít po hřebeni na Hostýn byla již maličkost. 
Ve čtyři hodiny započala mše, kterou celebroval otec Lukáš před 
bazilikou zcela zaplněnou poutníky z naší farnosti. Pro mne osob-
ně to byl nejen hluboký duchovní zážitek, ale opět jsem se potkal  
se spoustou dobrých známých a blíže jsem poznal i mnohé další. 
Velký dík patří otci Lukášovi jako iniciátoru pouti a všem nám farní-
kům, kteří jsme společně jakýmkoliv prostředkem putovali na Svatý 
Hostýn a přispěli k růstu našeho společenství.

Filip Bartl
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