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27. června 2021
List farností:

Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Týn nad Bečvou

VŠUDE NACHÁZÍME „INICIÁLY BOHA
A VŠECHNY STVOŘENÉ VĚCI JSOU DOPISY LÁSKY
NAPSANÉ BOHEM PRO NÁS“
Drazí farníci,
stojíme na prahu prázdnin, po naprosto mimořádném průběhu školního roku. Děti ve školách prožily minimum
času, mnozí dospělí se museli naučit pracovat z domova, valná část života se nám přesunula do on-line prostoru.
Snad o to víc si budeme vážit možnosti vzájemného setkání, možnosti vyrazit kousek dál od domova a odreagovat
se v inspirativním cizím prostředí. Nicméně duch covidu se stále vznáší nad našimi životy. Mnohé akce nebudou
(Pod Nebesy), mnohé budou různě omezeny (dětské tábory). A když tak člověk sleduje, co se děje ve světě, možná
se dočkáme i další vlny.
Prázdniny tak mohou být příležitostí i k razantnějšímu uchopení svého prožívání víry. Možná nemusíme myslet jen
na svou rekreaci, ale i na intenzivnější setkání s Bohem třeba při pouti na různá posvátná místa. Pouť s sebou sice
nese různé překážky, které je potřeba zdolat. Ale přináší zase trochu víc než jen relax. Když se člověk otevře, může
se ho dotknout milost, která přináší jak posilu, tak také radost a pokoj. Nebojme se dát Pánu kousek svého
prázdninového času. Spíš naopak. Najděme si čas, kdy s ním pobudeme trochu víc, trochu déle. Nehoňme se jen za
světskými radostmi a dobry, které nemají dlouhého trvání. Pamatujme na biblické, že „bez Boha nemůžeme dělat
nic“.
Přeji vám všem požehnaný a radostně odpočinkový čas!
Otec Libor

O SVATÉ LUDMILE
Námět k zamyšlení o době, ve které
Ludmila žila, a darech dobrého Boha
ve vztahu ke krásám přírody, která
tvoří náš domov.
Máme-li pochopit sv. Ludmilu,
musíme se pokusit představit si, jak
tato nová – křesťanská – důstojnost
naváže na její předchozí život. O
prožívání pohanského kultu nás
poučí záznam z Kosmovy kroniky o
mytologické
kněžce,
Krokově
prostřední dceři: Cti hodná byla i
Tetka…, žena jemného citu. Ta
vystavěla a svým jménem nazvala
hrad Tetín… A navedla hloupý a
nerozumný lid, aby se klaněl vílám,
jež vládnou horami, lesy a stromy, a
ctil je; a tak dosud mnozí vesničané
jsou pohané; jeden ctí prameny aneb
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ohně, jiný se klaní hájům, stromům
nebo kamenům, jiný oběti vzdává
vrchům nebo pahorkům….
… Vše, co nás obklopuje, je dobré a
nám svěřené, abychom to milovali,
zvelebovali a chránili. Spojení Tetky
a Ludmily tkví v tom, že Ludmila je
učitelkou nového kultu, ale zároveň
svorníkem mezi starou a novou
dobou. Jako kněžka a správkyně
země přivádí tuto zemi blíže k Bohu.
Ona je pečovatelkou o nový kult, tak
jako v její péči byl kult starý.
Bořivoj, zaměstnaný věcmi žezla a
meče, spoléhal ve věcech kultu na
svou kněžnu a opíral se o ni. Ludmila
ovlivňuje politiku, zároveň má
výsadní postavení mezi kněžími a
vytváří centrum náboženského života
na Tetíně.
(podle Petra Piťhy Čechy a jejich svatí)
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SVATÝ JOSEF
Svatý otec František v apoštolském
listu Patris Corde – Otcovským
srdcem, který vyšel u příležitosti
150. výročí vyhlášení sv. Josefa
za Ochránce katolické církve, nabízí
úvahy nad touto postavou.
Vznikalyk v měsících pandemie, kdy
můžeme uprostřed krize zakoušet, že
naše životy utvářejí a nesou obyčejní
– většinou opomíjení lidé, kteří se
neobjevují na titulních stránkách
novin, časopisů, ale dnes nepochybně
píší rozhodující události našich
dějin… Svatý Josef nám připomíná,
že všichni, kdo nejsou vidět nebo
jsou ve „druhé linii“, mají
nezastupitelnou roli v dějinách spásy.
Jim všem patří uznání a vděčnost.
Cílem tohoto apoštolského listu je
zintenzivnit lásku k tomuto velkému
světci, která nás povede k tomu, že
budeme vzývat jeho přímluvu a
napodobovat jeho ctnosti a jeho elán.
Být otcem znamená připravit dítě na
život, na realitu. Nikoli je zadržovat a
věznit, nikoli vlastnit, nýbrž naučit
ho rozhodování, svobodě a hledání
řešení. Možná proto tradice nazývá
Josefa otcem „nejcudnějším –
nejčistším“. Není to jen emotivní
přívlastek, nýbrž souhrn postoje,
který vyjadřuje opak vlastnění.
Cudnost je svoboda od majetnictví ve
všech oblastech života. Láska je
skutečně láskou tehdy, je-li cudná.
Láska, která chce vlastnit, je
v posledku
vždy
nebezpečná:
uvězňuje, dusí a činí nešťastnými.
Sám Bůh miluje člověka čistou
láskou, dává mu také svobodu
pochybit a stavět se na odpor. Logika
lásky je vždy logikou svobody, a
Josef dovedl milovat mimořádně
svobodně. Nikdy nestavěl do středu
sebe. Uměl opustit střed a činit
středem svého života Marii a Ježíše.
Josefovo štěstí nespočívá v logice
sebeobětování, nýbrž sebedarování.
V tomto člověku nikdy nezachytíme
frustraci, nýbrž důvěru. Jeho setrvání
v tichosti neopanovávají nářky, ale
projevy konkrétní důvěry. Svět
potřebuje otce, odmítá vládce, odmítá
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toho, kdo chce vlastnit druhého, aby
zaplnil svou prázdnotu… Každé
skutečné povolání se rodí ze
sebedarování, které uzrává přerodem
oběti. Také kněžství a zasvěcený
život žádá tento typ zralosti. Tam,
kde povolání k manželství, celibátu
či panenství nedosáhne zralosti
sebedarování a zastaví se u pouhé
logiky oběti, se namísto znamení
krásy a radosti lásky může stát
výrazem neštěstí, smutku a frustrace.
Pokaždé, když uplatňujeme své
otcovství, si musíme připomínat, že
nejde
o
vlastnictví,
nýbrž
o „znamení“, odkazující k otcovství
vyššímu. V jistém smyslu jsme
všichni vždy v Josefově situaci, jsme
stínem jediného nebeského Otce,
který „dává vycházet svému slunci
pro zlé i dobré a sesílá déšť
spravedlivým i nespravedlivým“
(Mt 5,45), stínem, který jde za
Synem. Josef nás učí, že věřit v Boha
znamená věřit i v to, že Bůh může
působit skrze naše obavy, naše chyby
a slabosti. Učí nás také, že
uprostřed životních bouří nemusíme
mít strach přenechat kormidlo své
lodi Bohu. Někdy bychom chtěli mít
všechno pod kontrolou, ale Bůh vidí
vždy dál.
(papež František Patris Corde – úryvky)

ANTONÍN CYRIL
STOJAN,
olomoucký arcibiskup v letech 1921
– 1923, Apoštol mariánské úcty,
ctitel sv. Cyrila a Metoděje. Narodil
se 22. května 1851 v Beňově u
Přerova, zemřel 29. září 1923 v
Olomouci.
Kronika
lipenské
farnosti
zaznamenala
návštěvu
pana
arcibiskupa v našem městě u
příležitosti svěcení zvonů 8. září
1922. Zástupy lidu očekávaly
milovaného pastýře u kaplanky,
jednopatrového domku, který stával
naproti kaple sv. Josefa v místech
dnešní pošty. V knížečce o našich
zvonech z roku 2004 čteme, že
v průvodu družiček byla desetiletá
Marie Blahutová a kyticí květů pana
arcibiskupa přivítala.

Začátek července prožíváme ve
znamení slovanských věrozvěstů sv.
Cyrila a Metoděje a velehradských
slavností. Na stránkách Farních listů
jsme nejednou připomínali úryvky
z dějin Velehradu a osobnost a dílo
P. Antonína Stojana, který vnímal
soluňské bratry jako stále živé
učitele, a Velehrad jako ohnisko
duchovní obrody, křesťanské osvěty i
budování křesťanské jednoty. Mezi
mnohé aktivity patří i zavedení
duchovních cvičení pro laiky v roce
1893 a toto datum je počátkem
laických duchovních cvičení u nás.
Byly pro všechny stavy a přinášely
vzácné ovoce. V roce 1922 na
Velehradě vybudoval arcibiskup
Stojan exerciční dům. S velkou
energií a láskou k Panně Marii se ujal
zvelebení mariánské svatyně na
Svatém Hostýně a zbudování
duchovní správy. Se skupinou kněží
se sešel v květnu 1881 v Přerově
k poradě o zvelebení Hostýna,
olomoucký kardinál Fürstenberg
jejich nadšení podpořil, bylo
založeno Družstvo svatohostýnské a
jeho jednatelem se stal P. Stojan.
V roce 1885 už stála za svatyní
klášterní budova a kardinál získal pro
klášter kněze z Tovaryšstva Ježíšova.
Pod Stojanovým vedením hostýnská
svatyně vzkvétala rok od roku.
V roce 1900 se ujala myšlenka
korunovace. Když byla papežem
Piem
X.
povolena
papežská
korunovace, scházely se dary na
korunky Panny Marie a Ježíška ze
všech končin vlasti, i z Vídně a
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Ameriky. Ve čtvrtek 15. srpna 1912
došlo
ke
slavné
korunovaci
Svatohostýnské Madony. Krásnou
sochu Matky Boží s Ježíškem
vytvořil brněnský sochař Benedikt
Edele roku 1845. Vlakem byla
dopravena do Hulína, hulínští farníci
vybrali třicet krásných běloušů,
zapřáhli do vozů a s velkou radostí
dopravili sochu a inventář na temeno
Hostýna.
Mistr
sochař
vtiskl
mateřskou něhu tváři Hostýnské
Madony, která láskyplně pohlíží na
zástupy poutníků.
(připraveno podle Májových kázání o
arcibiskupu Dr. Antonínu Cyrilu
Stojanovi podle životopisu od prof.
ThDr Františka Cinka)

VŠE PRO VĚTŠÍ
SLÁVU BOŽÍ
Tímto heslem zaměřuje své působení
v misiích, pastoraci i vzdělávání řád
Tovaryšstva Ježíšova, který od 20.
května 2021 do 31. července 2022
prožívá Ignaciánský rok. Zakladatel
řádu sv. Ignác z Loyoly (1491 –
1556), baskický šlechtic, utrpěl ve
španělské Pamploně v květnu roku
1521
vážné
zranění
v bitvě
s Francouzi. Dlouhou dobu léčení
trávil četbou knih, došlo i na
životopisy svatých. Pod jejich vlivem
nastalo jeho obrácení, stal se knězem
a založil jezuitský řád. Ignaciánský
rok je tedy vymezen datem jeho
zranění, skrze něž nastala jeho cesta
„konat velké věci ve službě Bohu“, a
datem 31. července – dnem jeho
úmrtí roku 1556, který je i dnem jeho
svatořečení v roce 1622.
V roce 1999 jsme si ve farnosti sv.
Jakuba připomínali 375. výročí
rekatolizace duchovními cvičeními
s olomouckými
jezuity.
Vyšla
brožurka Abychom byli jedno.
Připomněli jsme si, že „svědectvím
vnitřní náboženské síly řádu sv.
Ignáce je velký počet světců, kteří
z řádu vzešli. Patří mezi ně i první
německý jezuita Petr Kanisius (1521
– 1597) a velký misionář Indie a
Japonska František Xaverský (1506 –
1552). Sv. Františka Xaverského
zobrazuje reliéf bočního oltáře v lodi
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kostela sv. Jakuba nad sochou
Božského Srdce Páně. Má být
připomínkou misií v Lipníku v letech
1622 – 1624.

CENTRUM NADĚJE
A POMOCI
je nezisková organizace působící
v ČR od roku 1994. Věnuje se
životním situacím, které se týkají
těhotenství, mateřství, rodičovství. O
osvětu
v oblasti
odpovědného
rodičovství se snaží nejen mezi
dospělými. Vnímají jako důležité
také dospívajícím předávat pravdivé
informace o lidské plodnosti,
povzbuzení k sebeúctě a vytváření
dobrých
vztahů.
Kromě
individuálních konzultací nabízejí
rozmanité
kurzy.
Osvědčený,
oblíbený kurz mezi dívkami ve věku
12 – 18 let je týdenní prázdninový
kurz Být sama sebou, letos je
plánován v termínu 19. 7. – 23. 7.
2021. „V kurzu se s dívkami
zaměřujeme především na témata,
která někdy bývají pro rodiče
v komunikaci
s dospívajícími
náročná. V průběhu týdne se formou
testů, kvízů a her věnujeme otázkám
rozvoje osobnosti, vztahů, nechybí
však ani trochu odlehčující a nadšeně
očekávané téma módy a kosmetiky.
Pokud by vás kurz zaujal, můžete se
podívat
na
naše
stránky
www.cenap.cz“, zve paní MUDr.
Ludmila Lázničková, která se na
farnost
obrátila
s prosbou
o
zveřejnění těchto informací.

Můj Otec pracuje bez
přestání, proto i já
pracuji (Jan 5,17) aneb
PRÁCE V MEDITAČNÍ
ZAHRADĚ
Meditační zahrada za farním
kostelem sv. Jakuba je denně pro
návštěvníky otevřena již od
začátku května. Od jejího
letošního otevření se nám v ní
podařila spousta práce. A po
vzoru našeho Nebeského Otce

nepřestáváme pracovat ani s
přicházejícím létem. V sobotu 12.
června proběhla další společná
brigáda Okrašlovacího spolku
Lípa, který se o zahradu stará.
Pracovalo se na renovaci nátěru
laviček, byly opraveny a doplněny
chodníčky
v
bylinkovém
labyrintu, přidali jsme popisky k
rostlinám v záhonech a nepřestává
i nikdy nekončící vytrhávání
urputného
plevele.
Popisky
bylinek byly vytvořeny pomocí
veřejně
dostupné
mobilní
aplikace, pokud byste ale při své
návštěvě zahrady našli nějaké
nesrovnalosti
ve
jménech
rostlinek, neváhejte se nám ozvat.
Buď
e-mailem
na
adresu
GNemcakova@seznam.cz,
popřípadě nám své připomínky
napište přímo do schránky na faře
v Lipníku.
Ani letošní ročník studentského
festivalu
Pod
Nebesy
se
neuskutečnil, ale nesmutněme.
Připravujeme další akce, při
kterých Vás v Meditační zahradě
rádi uvidíme. Těšit se můžete
třeba na cvičení v přírodě během
prázdnin nebo na příjemné
hudební setkání ve druhé půlce
léta.
PĚKNÉ PROŽÍVÁNÍ
DARŮ LÉTA!
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
Červen
27.6.
neděle
29.6.
úterý
30.6.
středa
Červenec
2.7.
pátek
3.7.
sobota
4.7.
neděle
5.7.
pondělí
6.7.
úterý
10.7.
sobota
11.7.
neděle
16.7.
pátek
18.7.
neděle
22.7.
čtvrtek
23.7.
pátek
25.7.
neděle
26.7.
pondělí
31.7.
sobota
Srpen
1.8.
neděle
6.8.
pátek
8.8.
neděle
9.8.
pondělí
10.8.
úterý
15.8.
neděle
22.8.
neděle
24.8.
úterý
25.8.
středa
29.8.
neděle
Září
19.9.
neděle

13. neděle v mezidobí – Poděkování Pánu Bohu za dar života a kněžství otce Libora
Slavnost sv. Petra a Pavla
Sv. prvomučedníci římští. Poděkování za uplynulý školní rok
1. pátek v měsíci
Svátek sv. Tomáše
14. neděle v mezidobí, sv. Prokop
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – Den slovanských věrozvěstů
Sv. Marie Gorettiové; Den upálení Mistra Jana Husa
Den tragického úmrtí P. Josefa Pelce
15. neděle v mezidobí, sv. Benedikt
Panny Marie Karmelské
16. neděle v mezidobí
Svátek sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity; sv. Libora – jmeniny otce Libora
17. neděle v mezidobí, sv. Jakub Starší – Svatojakubské hody v Lipníku
Sv. Jáchyma a Anny
Sv. Ignáce z Loyoly
18. neděle v mezidobí, sv. Alfons Maria z Liguori
1. pátek v měsíci, svátek Proměnění Páně
19. neděle v mezidobí; sv. Dominik
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
Svátek sv. Vavřince
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
21. neděle v mezidobí, Panny Marie Královny
Svátek sv. Bartoloměje
Sv. Josefa Kalasánského
22. neděle v mezidobí; Umučení sv. Jana Křtitele
Sraz Ludmil v Meditační zahradě – pořádá Okrašlovací spolek Lípa ve spolupráci s městem Lipník n. B.
B.naBečvou

LETOŠNÍ VÝLET
S NÁBOŽENSTVÍM
SE VYDAŘIL
Ve čtvrtek 17. června jsme
vyrazili s dětmi z našich farností
na výlet do Rožnova pod
Radhoštěm. Kromě kouzla starých
stavení ve Valašském muzeu v
přírodě jsme se nechali unést ještě
jinými krásami. Cestou jsme se
totiž stavili v Zašové, kde jsme

prožili společnou mši svatou s
naším otcem Liborem. Po mši nás
čekala prohlídka poutního kostela
Navštívení Panny Marie s
průvodcem. Prošli jsme se i
přilehlým
areálem
bývalého
kláštera trinitářů. Společně jsme
se ještě přesunuli i k místnímu
prameni Stračka, který vyvěrá z
úbočí stráně v nedalekém lese.
Kronika vypráví o mnoha
případech uzdravení na přímluvu
P. Marie po užití vody ze Stračky.

Nás voda i celé putování báječně
osvěžilo. Věříme, že nejen na těle,
ale i na duši.
Gabka Němčáková

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