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 1. ZÁŘÍ - SVĚTOVÝ 
DEN MODLITEB ZA 
PÉČI O STVOŘENÍ 
 
Tento den má být podle papeže 
Františka příležitostí poděkovat Bohu 
za krásu kolem nás, vyjádřit vděčnost 
za to, co nám svěřil do péče, a prosit 
o pomoc při ochraně stvoření. S 
odkazem na encykliku Laudato si 
zdůraznil, že ekologická krize nás 
vyzývá k hlubokému duchovnímu 
obrácení.  Nechme se u této 
příležitosti oslovit úvahami a 
meditacemi nad žalmy otce biskupa 
Josefa Hrdličky: 
 
ZEMĚ, VELEB PÁNA, 
 
hory a vrchy, velebte Pána, chvalte 
a oslavujte ho navěky! 
Obrovské a nádherné masivy velehor 
jistě chválí Boha svým pouhým 
bytím, tím, že zkrátka jsou. Ale jen 
člověk může říci výslovně a v plném 
vědomí: “Chvalte Boha!“ Může je 
posvětit a proměnit v Boží chválu. 
Mrtvá horstva, tvrdé skály nejsou 
schopny těchto díků, jenom člověk 
může za ně hovořit ve své modlitbě. I 
když jsou pro nás osmitisícové 
vrcholky Himalájí nedostupné, ve 
chvíli, kdy vyslovujeme tento verš 
chvalozpěvu, jako bychom stáli na 
všech vrcholech všech hor i vrchů 

Země se svým - a také s jejich - 
poselstvím Tvůrci. 
                                      
PRAMENY, VELEBTE 
PÁNA, 
 
moře a řeky, velebte Pána! 
Vody oceánů a moří pokrývají dvě 
třetiny naší planety. Říká-li člověk ve 
své modlitbě „Velké a malé ryby, 
které plují ve vodách, velebte Pána, 
všichni nebeští ptáci, velebte Pána“, 
pak se mu právem může zatajit dech, 
jaký makrokosmos pozemské přírody 
zahrnuje jeho modlitba. To, nad čím 
žasneme při výzkumu hlubin 
mořského dna, i to, co obdivujeme v 
letu ptactva od nejmenších kolibříků 
po majestátní let orlů, to vše se vejde 
do tajemného prostoru našeho 
malého srdce ve chvíli, kdy v něm 
modlitba otvírá novou, věčnou 
dimenzi Boží chvály. 
  
Co si představíme při slovech 
 
VŠE, CO ROSTE NA 
ZEMI, VELEB PÁNA 
 
Ano, celá biosféra plná života v 
poznaných i dosud nepoznaných 
druzích se vejde do této naší 
modlitby, od nejmenší řasy po 
dešťové pralesy a všechnu zeleň 
světa. 
 

VŠECHNA ZVÍŘATA 
DIVOKÁ I KROTKÁ, 
VELEBTE PÁNA! 
 
Ve chvíli, kdy se modlíš tato slova, 
stáváš se nezastupitelným mluvčím 
všech živočichů, všech ohrožených 
druhů od mravenců až po antilopy, 
krokodýly, tygry či slony. Oni chválí 
Boha nevědomky pouhou svou 
existencí, která zjevuje Boží sílu a 
moc. Oni o ní svědčí, aniž to mohou 
pochopit a poděkovat za svou krásu, 
ladnost, za své místo v přírodě. 
Každý člověk, který chválí Tvůrce, 
stává se celebrantem tohoto stvoření, 
modlícím se ve jménu všeho, co 
existuje a žije. 
 
V Písmu svatém čteme, že  
 
PŘÍRODA VZDYCHÁ A 
STÉNÁ A OČEKÁVÁ, 
AŽ SE ZJEVÍ BOŽÍ 
SYNOVÉ (viz Řím 8,19.22) 
Tato slova se stávají v našem 
globálně ohroženém životním 
prostředí stále aktuálnějšími, stále 
naléhavějšími, ba nevyhnutelnými v 
situaci, kdy se jasně ukazuje, že 
člověk odkloněný od Boha a 
ignorující zájmy Tvůrce nerozumí 
přírodě, deptá ji, vykořisťuje a ničí,  

HOSPODINOVO SLOVO JE SPRÁVNÉ, SPOLEHLIVÉ JE CELÉ JEHO DÍLO 
 

         V Lipníku nad Bečvou 1. září 2019 

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

Drazí věřící a čtenáři,  
máme po prázdninách a dovolených. Čase krásném i náročném. Co jsme prožili, nás obohatilo. Budeme si to 
připomínat a těšit se na další zážitky. Také to, co zažíváme s Bohem a je výjimečné, nás provází po celý život 
a pomáhá nám překonávat chvíle, kdy se nám zdá, že se Bůh vzdálil.  
Do začátku školních povinností a pracovního nasazení přeju hodně síly i trpělivosti.                                                                                                
                                                                                                                                                    P. Stanislav   
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a ona sténá a vzdychá pod jeho 
necitelnou nadvládou. Čeká na 
„zjevení Božích synů“, potřebuje být 
objevena těmi, kdo chápou, že jde o 
nevýslovný dar Boží lásky k lidem, 
jeho dětem, s kterým máme podle 
toho nakládat. Kdo jiný než Boží děti 
může tuto situaci změnit? Právě tato 
jejich modlitba, stejně jako jiné, jí 
podobné, posvěcují přírodu, vnášejí 
do ní Božího Ducha, oslavují Tvůrce, 
vyjadřují díky obdarovaných. Zde se 
tvoří předpoklady pro další objevy v 
našem vztahu ke stvoření, které je 
svěřeno člověku a čeká na své 
uzdravení, dovršení, na naplnění cíle 
své existence.  
 
Josef Hrdlička - Úvahy a meditace 
nad žalmy Probuď se citero a harfo 
 
 
 

ŘÍJEN 2019 – 
MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ 
MĚSÍC 
Ke stému výročí misijní encykliky 
Maximum illud papeže Benedikta 
XV., která změnila pohled na misie i  
misionáře - namísto koloniálního 
vnímání zdůraznila, že misie se opírá 
o hlásání Krista a dílo milosrdenství - 
vyhlásil papež František Mimořádný 
misijní měsíc; byla vydána i modlitba 
k připomenutí si vlastní misijní 
zodpovědnosti:  
„Nebeský otče, když Tvůj 
jednorozený Syn Ježíš Kristus vstal z 
mrtvých, pověřil své následovníky 
„jděte a učte všechny národy“. I nám 
připomínáš, že skrze svůj křest máme 
účast na poslání církve. 
Posiluj nás dary Ducha Svatého, 
abychom byli odvážnými a horlivými 
svědky evangelia tak, aby poslání 
svěřené církvi, mohlo najít nové a  

účinné nástroje, které světu přinášejí 
život a světlo. 
Pomoz nám umožnit národům zažít 
spasitelnou lásku a milosrdenství 
Ježíše Krista, který žije a kraluje v 
jednotě Ducha Svatého po všechny 
věky věků.  Amen.“ 
Logo Mimořádného misijního měsíce 
tvoří kříž obepínající svými rameny 
naši planetu. Jednotlivé barvy 
odkazují k pěti kontinentům: červená 
označuje Ameriku, zelená Afriku, 
modrá Oceánii, žlutá Asii, bílá 
Evropu.  

 
 
 
Slavnost prvního svatého přijímání 9. června 2019 v kostele sv. Jakuba 
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Kněžské svěcení v Olomouci 
v katedrále sv. Václava 
29. června 2019 

Primiční mše svatá P. Jana Faltýnka 
 

     

Farní dovolená v Dolomitech 
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 
Září 
1.9.  neděle 22. neděle v mezidobí; Světový den modliteb za péči o stvoření. Žehnání školákům 
7.9. sobota Kladníky – výročí posvěcení kaple 
8.9. neděle 23. neděle v mezidobí; svátek Narození Panny Marie 
14.9. sobota   Povýšení Sv. Kříže, svátek 
15.9. neděle 24. neděle v mezidobí; Panna Maria Bolestná; 80. výročí narození P. Karla Jaška; 

v Týně hody – Jména Panny Marie 
21.9. sobota Sv. Matouš, apoštol 
22.9. neděle 25. neděle v mezidobí 
28.9. sobota Sv. Václav, hlavní patron národa, slavnost; Den české státnosti 
29.9. neděle 26. neděle v mezidobí; svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela; ve Lhotě Svatováclavské 

hody 
Říjen 
2.10. středa Svatí Andělé strážní; Celý ŘÍJEN - MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC 
4.10. Pátek  Svatý František z Assisi; první pátek v měsíci 
6.10. neděle 27. neděle v mezidobí 
7.10. pondělí  Panna Maria Růžencová 
12.10. sobota Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání - Olomouc 
13.10. neděle 28. neděle v mezidobí 
18.10. pátek Sv. Lukáš, svátek 
19.10. sobota Modlitba za misie, za chudé, trpící, za šíření evangelia ve světě 
20.10. neděle 29. neděle v mezidobí; sbírka na světové misie 
27.10. neděle 30. neděle v mezidobí; konec letního času 
28.10. pondělí Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů; Den vzniku samost. čs. státu; státní svátek 

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, www.trumf.cz, www.koreni-vareni.cz 
Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na e-mail: falipniknb@ado.cz 
 

15 let kněžství P. Stanislava      Paní katechetka s dětmi blahopřejí                                          
                                                     otci Stanislavovi 
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