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LAUDATO SI 

 

Papež František vydal encykliku 

věnovanou ochraně životního 

prostředí, péči o společný domov. 

Její název Laudato si – Pochválen 

buď (Tobě buď chvála) – pochází 

z chvalozpěvu sv. Františka, v němž 

se jako refrén opakují slova Laudato 

si. „Všechny vybízím, aby 

s otevřenou duší přijali tento 

dokument, který spadá do linie 

sociálního učení církve,“ vyzval 

papež František při jejím představení. 

Na základě biblických textů uvádí, že 

lidská bytost je založena na třech 

vztazích, které jsou mezi sebou úzce 

propojeny: k Bohu, k druhým 

lidem, k přírodě. Encyklika má 246 

článků v šesti kapitolách. 

Nahlédneme do prvních článků v 

úvodu a závěrečné šesté kapitoly 

s názvem Ekologická výchova a 

spiritualita. Texty encykliky jsou 

převzaty od Radia Vaticana. 
 

TOBĚ BUĎ CHVÁLA, 

PANE, 

 

zpíval svatý František z Assisi. 

V tomto krásném chvalozpěvu nám 

připomínal, že náš společný dům je 

jako bratr, s nímž sdílíme život, a 

jako krásná matka, která nás objímá 

svou náručí: Ať tě chválí, můj Pane, 

naše sestra matka země, která nás 

živí a slouží nám a rodí rozličné 

plody s pestrými květy a trávou. 

Tato sestra protestuje proti zlu, které 

jí působíme nezodpovědným 

zneužíváním dober, která do ní vložil 

Bůh. Vyrostli jsme s myšlenkou, že 

jsme jejími majiteli a vládci, 

oprávněni ji plenit… Věřím, že 

František je povýtce příkladem péče 

o to, co je slabé, a také příkladem 

radostné a autenticky žité integrální 

ekologie… V něm je patrné, do jaké 

míry jsou neoddělitelné starost o 

přírodu, spravedlnost ve vztahu 

k chudým, nasazení ve společnosti a 

vnitřní pokoj.  
(z úvodní části encykliky 

 papeže Františka Laudato si) 
 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 

A SPIRITUALITA 
 

Jsme na počátku nového období 

výchovy a vzdělávání, přijímáme 

výzvu papeže Františka přijmout 

encykliku Laudato si s otevřenou 

duší. VI. kapitola nazvaná 

Ekologická výchova a spiritualita 

má devět částí: 1. Zacílit k jinému 

životnímu stylu, 2. Vychovávat ke 

smlouvě mezi lidstvem a životním 

prostředím, 3. Ekologická konverze 

(obrácení), 4. Radost a pokoj, 5. 

Občanská a politická láska, 6. 

Svátostná znamení a sváteční 

odpočinek, 7. Trojice a vztahy mezi 

tvory, 8. Královna veškerého 

stvoření, 9. Dál než slunce. 

Nahlédneme do části 4. a 8. 
 

4. Radost a pokoj 
Čl. 222 Křesťanská spiritualita 

navrhuje růst ve střídmosti a 

schopnosti těšit se málem. Je 

návratem k jednoduchosti a 

umožňuje nám pozastavit se a 

vychutnávat nepatrné věci, děkovat 

za možnosti, které nám skýtá život, 

bez lpění na tom, co máme, a bez 

smutku nad tím, co nemáme. Je proto 

třeba unikat dynamice nadvlády a 

pouhé akumulaci potěšení. 

Čl. 223  Střídmost žitá svobodně a 

vědomě je osvobozující. Není méně 

živá, není méně intenzivní, ale zcela 

naopak… Je možno potřebovat málo 

a žít hodně, zejména jsme-li schopni 

dávat prostor jiným potěšením a 

nacházet uspokojení v bratrských 

setkáních, ve službě, zužitkování 

NEJVYŠŠÍ PANE, PŘÍTOMNÝ V CELÉM VESMÍRU, 

SEŠLI NA NÁS SÍLU SVÉ LÁSKY, ABYCHOM PEČOVALI O ŽIVOT A KRÁSU. 

Bůh, který nás volá k velkorysé odevzdanosti a odevzdání všeho, poskytuje nám síly i světlo,  

které potřebujeme k další cestě. Jeho láska nám ustavičně dává nalézat nové cesty… 

Jemu buď chvála! 
Z článku  245 Laudato si 

 

 

V Lipníku nad Bečvou 30. srpna 2015 

                List farností:       Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou 

Zdravím všechny mně svěřené! 
 

Dny odpočinku, prázdnin a dovolených končí. Načerpali jsme mnohé, mnohé jsme viděli, zažili nebo udělali 

(dovolená na maltě). Pro některé začíná škola, těm přeji, ať jim učení jde pěkně od začátku, pak se to náročně dohání. 

Ale i my ostatní zapomeneme na letní úlevy, které jsme si dopřáli, a vrátíme se k dobrým zvykům, které nás posilují 

na cestě k Bohu. Začněme spolu se školáky toto období jako nové.                                                                  

P. Stanislav 
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vlastních charismat, v hudbě a 

umění, v kontaktu s přírodou, 

v modlitbě. Štěstí vyžaduje umění 

omezovat určité potřeby, které nás 

otupují, a zůstat tak přístupni 

rozmanitým možnostem, které život 

nabízí. 

Čl. 230 Příklad svaté Terezie 

z Lisieux nás vybízí, abychom 

praktikovali malou cestu lásky, 

neztráceli příležitost k laskavému 

slovu, úsměvu, jakémukoli malému 

gestu zasévajícímu pokoj a přátelství. 

Integrální ekologie je tvořena také 

jednoduchými každodenními gesty, 

jimiž lámeme logiku násilí, 

vykořisťování, egoismu. Svět 

vyhroceného konzumu je zároveň 

světem špatného zacházení s životem 

v každé jeho formě. 
 

8. Královna veškerého 

stvoření 
Čl. 241 Maria, matka pečující o 

Ježíše, pečuje nyní se zanícením a 

s mateřským bolem o tento raněný 

svět. S probodeným srdcem plakala 

nad Ježíšovou smrtí a nyní má soucit 

s utrpením křižovaných chudých a 

tvorů tohoto světa vyhlazených 

lidskou mocí. Zcela proměněna žije 

s Ježíšem a všechna stvoření opěvují 

její krásu. Je Ženou „oděnou 

sluncem, s měsícem pod nohama a 

s korunou z dvanácti hvězd kolem 

hlavy“ (Zj 12,1). Nanebevzatá je 

Matkou a Královnou veškerého 

stvoření. V jejím oslaveném těle 

spolu se vzkříšeným Kristem dosáhla 

část tvorstva naprostou plnost svojí 

krásy. Ve svém srdci nejen uchovává 

(Lk 2,19.51) celý Ježíšův život, ale 

nyní také chápe smysl všech věcí. 

Proto ji můžeme prosit, aby nám 

pomáhala dívat se na svět 

moudřejšíma očima.  
 

ČAS DÍKŮ   

 

Podzim je časem díků Pánu Bohu za 

rozmanité dary přírody. Mnoho 

plodů dozrává na podzim, aniž 

bychom si jich povšimli nebo 

dokonce tušili, kolik cenností 

nabízejí; mezi nimi v dnešní době 

málo známý keř, okrasná i 

medonosná rostlina, dřín obecný 

(svída, dříneček, Cornus mas). Má 

hodnotu jako okrasný keř na jaře 

planoucí brzkým květem, na podzim 
jasně červenými plody, dřínkami. Jsou 

natrpklé, sladkokyselé, s velkým 

obsahem vitamínu C, dále obsahují 

draslík, vápník, hořčík, provitamin A, 

pektiny a další cenné látky. Ze 

sušených dřínků se připravuje chutný 

čaj. Na Ukrajině se pálí dernovka, 

dřínková pálenka. Jeho tvrdé dřevo se 

užívalo v řezbářství, sloužilo k výrobě 

tkacích člunků a k výrobě kopí staletí 

před Kristem. Legenda neznámého 

původu vypráví, že Kristův kříž byl 

zhotoven z tvrdého dřínového dřeva;  

dříny jako velmi vzrostlé stromy 

tvrdého dřeva snad rostly v okolí 

Jeruzaléma. Legenda také vypráví, že 

Kristus po svém ukřižování změnil 

vzrůst dřínu do dnešní podoby, aby 

nemohl být používán jako nástroj 

křižování. Změnil také květ, aby 

připomínal kříž: čtyři okvětní lístky 

jsou uspořádány do kříže, červené 

tyčinky připomínají hřeby, trnovou 

korunu a krev. 

Díky Pánu Bohu za všechna 

obdarování, která nám svým stvořením 

nabízí od jara do zimy ve vůních, 

barvách, tvarech, chutích, dojmech. 

Svou láskou a něhou. 
 

 

 

SVĚTOVÝ DEN 

MODLITEB  

ZA PÉČI O STVOŘENÍ 

 

vyhlásil papež František 

v návaznosti na encykliku Laudato 

si a bude se slavit už letos 1. září 

jako „příležitost potvrdit osobní 

povolání každého člověka být 

správcem stvoření, příležitost 

poděkovat Bohu za krásu jeho díla, 

které nám svěřil do péče, a prosit ho 

o pomoc při ochraně stvoření, stejně 

jako o odpuštění za hříchy spáchané 

proti světu, v němž žijeme.  

(KT 34, str. 16) 

 

OD PODZIMKU  

DO ČERVNA 

 

dozrávali naši mladí křesťané, kteří 

toužili přijmout svátost biřmování. 

Slavnost se konala 7. června 

v kostele sv. Jakuba a svátost udílel 

otec biskup Josef Hrdlička. Jeho 

vroucí slova putovala ze srdce 

k srdcím nejen biřmovanců, kmotrů, 

rodičů, ale všech přítomných. Na 

závěr poděkoval za přípravu panu 

faráři, otci Stanislavu Suchánkovi, 

František Radosta s Kateřinou 

Klesnilovou, za udělení svátosti otci 

biskupovi  Josefu  Hrdličkovi Jan 

Trpák s Adélou Mandákovou. 

Výstavu fotografií v kapli Panny 

Marie z biřmování i prvního svatého 

přijímání připravila rodina Vidova. 
 

DARY DUCHA SVATÉHO 
 

Katechismus katolické církve uvádí, 

že oporou mravního života křesťana 

jsou Dary Ducha Svatého. Jsou to 

trvalé dispozice, které příznivě 

uzpůsobují člověka, aby byl ochoten 

jednat podle hnutí Ducha Svatého. 

(KKC 1830 – 1831) 

Rozeznáváme sedm darů Ducha 

Svatého: 

Moudrost – přichází na pomoc 

božské ctnosti lásky. Zakoušíme 

přítomnost Boží v duchovní radosti a 

pokoji. Směřuje až k nazírání Boha 

v nebeské blaženosti. 

Rozum – pomáhá nám proniknout do 

smyslu zjevených pravd, aby pronikl 

krásu mravoučných zásad a v nich 

poznal Boha. 

Rada – schopnost správně se 

rozhodovat, volit nejlepší prostředky 

k dosažení dobrého cíle. Ukazuje, co 

je třeba učinit a čeho se vyvarovat. 

Síla – dává odvahu podnikat pro 

Boha veliké věci a snášet útrapy. 

Vnuká nám neochvějnou důvěru 

v pomoc Boží. Posiluje duši 

nadpřirozenou radostí ze spojení 

s Kristem. 

Umění – vede nás, abychom svatě 

posuzovali stvořené věci, buď nám 

ukazuje jejich nicotu, anebo nás vede 

jejich prostřednictvím k Bohu. 

Zvláště je to umění poznávat 

závažnost hříchu. 

Zbožnost – plní nás synovskou 

oddaností k Bohu, pobízí nás, 
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abychom s ochotou a láskou plnili 

všechno, co se týká duchovního 

života, zcela se oddali službě Boží a 

přinášeli Bohu všechny své skutky. 

Bázeň Boží – nevzbuzuje strach, ale 

posvátnou úctu k Boží velebnosti. 

Vnuká odpor k hříchu a chrání před 

pokušením, rovněž před neúctou ke 

svatým věcem.  

Užíváním těchto darů dosahujeme 

toho, že Bůh neustále a velmi 

intenzivně rozmnožuje jejich 

účinnost, a tím dochází k potřebnému 

růstu našeho duchovního života. 
 

                                Arnošt Kelnar 

 

Autor příspěvku je lipenský rodák 

žijící v Praze; se zájmem sleduje dění 

u nás ve městě i ve farnosti. Přispívá 

do časopisů farností pražského 

arcibiskupství. 
 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

 

slavila farnost se šesti 

prvokomunikanty 14. června. Děti 

pod vedením otce Stanislava mohly 

prožít opravdu nezapomenutelný den 

prvního přijetí Svátostného Ježíše. 

Od vstupního průvodu, čtení, 

promluvy otce Stanislava, přímluv, 

obětního průvodu, po svaté chvíle 

Oběti a očekávaného svatého 

přijímání; na závěr přijetí upomínky 

na tento den a poděkování kyticí 

květů otci Stanislavovi a paní 

katechetce Gábince Němčákové.  

PS: Gabčina kytka byla s uctivostí 

svorně a obřadně nesena po mši svaté 

kostelní lodí k východu jejími dětmi: 

pravou ručkou Ondráškem a levou 

ručkou Kristýnkou. Něžná podívaná 

na malé křesťany – „jak se milují“! 

  

NÁRODNÍ 

EUCHARISTICKÝ  

KONGRES BRNO  

 

15. – 17. ŘÍJEN 2015 

Papež František o eucharistii v 

článku 236 a 237 encykliky Laudato 

si:  

Čl. 236 V Eucharistii dochází 

stvoření svého největšího povýšení. 

Milost, která směřuje ke smyslové 

manifestaci, dochází podivuhodného 

výrazu, když se sám Bůh, který se 

stal člověkem, dává za pokrm svému 

tvoru. Pán chtěl na vrcholu mystéria 

Vtělení dosáhnout naší intimity 

kouskem hmoty. Nikoli shůry, ale 

zevnitř, abychom se s Ním mohli 

setkávat v našem světě. V Eucharistii 

je uskutečněna plnost, je to živý střed 

veškerenstva, překypující střed lásky 

a nevyčerpatelného života. Sjednocen 

se Vtěleným Synem přítomným 

v Eucharistii děkuje celý kosmos 

Bohu. Eucharistie je totiž sama o 

sobě kosmickou láskou: „Ano, 

kosmickou! I když je totiž eucharistie 

vysluhována na malém oltáři 

venkovského kostelíku, je 

vysluhována v jistém slova smyslu 

na oltáři světa.“ Eucharistie spojuje 

nebe a zemi, objímá a proniká celé 

stvoření. Svět, který vyšel z rukou 

Boha, se k němu vrací s radostí a 

plnou adorací: v eucharistickém 

chlebu „stvoření směřuje ke 

zbožštění, k posvátné svatbě, ke 

sjednocení se samotným 

Stvořitelem“. Proto je Eucharistie 

také zdrojem světla a motivací našich 

starostí o stvoření, usměrňuje nás, 

abychom opatrovali celé stvoření. 

Čl. 237 V neděli má účast na 

eucharistii zvláštní význam. Tento 

den jako hebrejská sobota je den 

ozdravení vztahů člověka s Bohem, 

se sebou samým, s druhými a se 

světem. Neděle je den Vzkříšení, 

„první den nového stvoření, jeho 

prvotinou je Pánovo vzkříšené 

lidství, záruka konečné proměny celé 

stvořené reality. Kromě toho hlásá 

tento den „věčné odpočinutí člověka 

v Bohu“. 

 

Z ČASU  

OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ 

 

Noc kostelů:  29. 5. 

Charita koledníkům: 13. 6. 

Encyklika papeže Františka: 18. 6.  

Filmový festival: 18. – 19. 6. 

Táborák na zakončení školního roku:                

                                                 26. 6. 

Desetiletí OSL: 27. 6. 

Koncertování cimbálovek ZUŠ 

v kostele sv. Jakuba:  27. 6. 

Pěší pouť na Sv. Kopeček: 28. 6. 

Brigáda mládeže na Středolesí: 13. – 

15. 7. 

Děkanátní pouť do Šternberka: 18. 7. 

Pouť na Starou Vodu: 25. 7. – pěší i 

autobusová 

Svatojakubské hody v Lipníku: 26. 7. 

Výlet na Rešovské vodopády: 11. 8. 

Mše svatá u kaple Nanebevzetí 

Panny Marie: 15. 8. 

Svatobartolomějské hody v Hlinsku: 

23. 8. 
 

Z CHARITY 

 

Poutní výlet na Svatý Hostýn – 

sobota 12. září osobními auty až 

k bazilice. Zájemci se mohou hlásit 

do 4. září na tel. čísle 581 772 089 

nebo kterékoliv pečovatelce Charity. 

V týdnu 21.–25. září proběhne 

tradiční Týden Charity. V Lipníku se 

připravuje v rámci tohoto týdne Den 

otevřených dveří střediska v ulici 28. 

října a Nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež Fénix na Zahradní. 
 

DNY EVROPSKÉHO  

DĚDICTVÍ 
 

5. září 2015: Od 10 do 16 hodin 

přístupné památky – kostely, 

zvonice, zámecká konírna, střešní 

zahrada a půlkruhová bašta ve farské 

zahradě jako novinka. Od 16. hodiny 

v bývalé synagoze, v kostele Církve 

československé husitské, bude 

představena kniha Mavet znamená 

smrt –  přepis rozhovoru s Jiřím 

Schreiberem, jedním ze tří 

lipenských Židů přeživších 

holocaust,  v 17 hodin slavnostní 

bohoslužba CČSH u příležitosti 65. 

výročí otevření kostela. Další 

program je od 20 hodin v Meditační 

zahradě. 

 

HISTORIE 

MORAVSKÉ BRÁNY  

 

– přednáška Mgr. Milana Tempíra 

v sále městské knihovny Domeček 

v úterý 8. září v 17.30 v rámci 

projektu Host v knihovně. 
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 
   
4.9. pátek 1. pátek v měsíci; táborák na faře 

5.9. sobota Dny evropského dědictví 

8.9. úterý Svátek Narození Panny Marie 

12.9. sobota Jména Panny Marie 

13.9. neděle 24. neděle v mezidobí; týnské hody Jména Panny Marie 

14.9. pondělí Svátek Povýšení Svatého Kříže 

15.9. úterý Panny Marie Bolestné 

16.9. středa Sv. Ludmily 

21.9. pondělí Sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

23.9. středa Sv. Pia z Pietrelciny, patrona katolických dospívajících 

27.9. neděle Sv. Vincence z Pauly; Svatováclavské hody ve Lhotě 

28.9. pondělí Slavnost sv. Václava, hlavního patrona národa; státní svátek 

29.9. úterý Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů 

1.10. čtvrtek Sv. Terezie od Dítěte Ježíše 

2.10. pátek Sv. Andělů strážných; 1. pátek v měsíci 

3.10. sobota Mše sv. v kostele sv. Františka – patrocinium 

4.10. neděle 24. neděle v mezidobí; sv. Františka z Assisi 

7.10. středa Panny Marie Růžencové 

15.10. 

16.10. 

17.10. 

čtvrtek 

pátek 

sobota 

Brno: Národní eucharistický 

kongres  

10.30 hlavní bohoslužba, eucharistické procesí 

18.10. neděle 29. neděle v mezidobí; svátek sv. Lukáše, evangelisty 

22.10. čtvrtek Sv. Jana Pavla II. 

25.10. neděle 30. neděle v mezidobí; konec letního času 

28.10. středa Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů; státní svátek 

  
                   

 

 

 

 

SPOLEČENSTVÍ  

VDOV A VDOVCŮ 

 
V červnu jsem prožila krásný týden 

v Pastoračním domě Velehrad 

v italských Dolomitech se členy spolku 

Společenství vdov a vdovců, z.s. 

Protože jsem se mezi nimi cítila velmi 

dobře, napadlo mě, že by bylo vhodné 

informovat i naše farníky o jeho 

existenci. Společenství vdov a vdovců, 

z.s. má své internetové stránky 

http://www.vdovyavdovci.cz/, kde jsou 

uvedeny všechny potřebné informace o 

spolku. Uvádím krátký výběr z nich: 
 

Společenství vdov a vdovců je právní 
spolek, ustavený řádnou schůzí dne 3. 

12. 2014. Než se však dospělo k 
rozhodnutí přejít na právní registraci 

našeho Společenství, předcházely 

mnohaleté přípravy. Jednak se hledala 
Boží vůle pro tento krok, zároveň byla 

nutná i odborná teologická a formační  

příprava budoucího vedení spolku. V 

květnu 2012 uzrál čas přednést naši 

vizi otci arcibiskupovi Janu 

Graubnerovi a on dal požehnání i 
příslib pomoci při různých menších či 

větších akcích. 
 

A jaká vize stála na úplném 

začátku? Vytvářet společenství, které je 
v současné době tolik potřebné. Papež 

František opakovaně zdůrazňuje 

pěstovat „kulturu vztahů.“ Člověk je 
bytost vztahová, vztah k druhému 

člověku je pro něj základní potřebou. A 
mezi ovdovělými, kteří často zůstanou 

úplně sami, dvojnásob potřebná. Vždyť 

víra se nedá žít sólo, Bůh je v srdci 

každého člověka. Vedle toho je naším 

cílem nabídnout pomocnou ruku všude 

tam, kde je nouze, strádání, bolest.  
 
 

Nadlehčit těm, kteří ztrácejí sílu a chuť 

k životu pod tíhou zármutku nad smrtí 

svého životního partnera. Nabídnout 
konkrétní pomoc v praktických věcech, 

právních,psychologických i finančních. 

Za necelé 3 roky se uskutečnila řada 

větších i menších akcí a nespočet 

osobních setkání jednotlivců. A to vše 

na úrovni celé diecéze nebo jen ve 

farnostech. Na těchto webových 
stránkách se dočtete nejen o tom, co už 

proběhlo, ale co chystáme nového.  
 

Pokud někoho tato informace zaujala a 

nechce nebo neumí si podrobnosti najít 

na uvedené www adrese, můžete se 

obrátit na mne, ráda vám je 

zprostředkuji.  

                                  Božena Musilová 

  

 

FARNÍ KAVÁRNA 

 

od září opět nabízí příjemné 

posezení! Přijměte pozvání po 

nedělní mši svaté na dobrou kávu či 

šálek čaje v dobré společnosti :-)                                                                                                                                                                                

 

FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, 

Týn nad Bečvou, Hlinsko za přispění firmy TRUMF International. Neprodejné! 

Starší čísla Farních listů a aktuální informace o životě farnosti najdete na internetové adrese www.farnostlipnik.cz 

Tisk: TRUMF International 
Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na e-mail: falipniknb@ado.cz 

 
  

http://www.vdovyavdovci.cz/
http://www.farnostlipnik.cz/

