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Naše zářijové putování zahájíme mší svatou v Luhačovicích 

v kostele Svaté  Rodiny. O tom co všechno bylo podniknuto pro 

postavení kostela v Luhačovicích, by mohla být sepsána objemná 

kniha, jak praví kronikář ve farní kronice. My si zde pouze 

připomeneme, že farnost vznikla v roce 1784, tedy v době vlády 

císaře Josefa II. Za farní kostel byla určena soukromá zámecká 

kaple Serenyjů, zasvěcená sv. Josefovi. Velmi brzy se ukázalo, že 

její kapacita nestačí. V děkanské zprávě z roku 1834 se uvádí, že do 

kostela sv. Josefa se vejde 400 lidí, ale ve farnosti je 1600 věřících. V roce 1895, kdy zde působil P. 

František Taufer, byla založena „Jednota sv. Josefa na postavení kostela v Luhačovicích“. 

Založením jednoty začíná období konkrétní snahy a činnosti pro 

vybudování kostela, které vrcholí 12. července 1997, kdy 

olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner vysvětí nový kostel 

Svaté Rodiny. A protože budeme v lázních, půjdeme též na 

lázeňskou kolonádu. Cílem bude nejstarší stavba lázeňského středu 

– kaplička Sv. Alžběty postavená v roce 1795. Hlas zvonu na její 

věžičce oznamoval začátek a konec léčebného dne. Odtud se 

vydáme na další cestu do Biskupic, které jsou zmiňovány již kolem 

roku 1140. Zde si prohlédneme kapli Panny Marie Nanebevzaté 

postavené v roce 1997. Poslední zastávkou budou Otrokovice. Ještě jednou nahlédneme do farní 

kroniky,  s datem 23. dubna 1993 tentokráte i se zaznamenaným časem 20 hodin.“Na svátek sv. 

Vojtěcha, pan farář Vojta Šíma spolu s panem Vyoralem symbolicky zahájili stavbu nového kostela 

slavnostním výkopem části budoucího základu v místech presbytáře.Tím se již doopravdy začal 

uskutečňovat sen, o který usilovali naši předkové“. Zalistujeme v kronice dále, až dojdeme 

k prvnímu dubnu roku 1995, kde se dočteme:“Je chladný den a od rána padá mokrý sníh. Ke 

kostelu proudí davy lidí, aby se zúčastnili posvěcení nového kostela sv. Vojtěcha. Přesně v deset 

hodin vychází z kostela sv. Michala průvod padesáti kněží spolu s arcibiskupem olomouckým 

Janem Graubnerem. Začíná obřad svěcení….“.  

Přiložené fotografie zachycují tři nové stavby – tři kostely, které 

bychom chtěli v rámci našich sobotních poutí navštívit. Při svěcení   

nového kostela sv. Vojtěcha ve své  promluvě vyzvedl Otec 

arcibiskup důležitost vybudování nového kostela jako posvátného 

místa k setkávání člověka s živým Bohem. 

 Přijměte tedy naše pozvání na pouť. Sami se přesvědčíte o tom, že 

při putování zažíváme společenství zase jinak a nově. Lépe tak 

pochopíme myšlenku o církvi jako o společenství na cestě, jako o putujícím Božím lidu, pro kterého 

se Kristus sám stal naší Cestou. Na společné setkání s poutníky nejen naší farnosti se těší 

Božena a Stanislav Synkovi 

       Stanislav.Synek@seznam.cz 
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