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LAUDATO SI 

 

 „Uvědoměním si odlesku Boha ve 

všem, co existuje, zakouší srdce 

touhu klanět se Pánu za všechno 

tvorstvo a spolu s ním, jak to 

ukazuje nádherný chvalozpěv sv. 

Františka z Assisi: 

Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co 

jsi stvořil,  

zvláště pak bratr slunce,  

neboť on je den a dává nám světlo,  

je krásný a září velkým leskem, 

vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem. 

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a 

hvězdy, 

stvořils je na nebi jasné, vzácné a 

pěkné. 

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr 

a vzduch i oblaka, jasná obloha i 

každé počasí, 

kterým živíš své tvory. 

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda, 

která je velmi užitečná, pokorná, 

vzácná a čistá. 

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, 

kterým osvětluješ noc. 

A on je pěkný, příjemný, mocný a 

silný.“ 

Článek 87 encykliky Laudato si 

 

Poselství každého tvora v harmonii 

stvoření 

„Veškerý hmotný svět je jazykem 

Boží lásky, bezmezné Boží sympatie 

k nám. Zem, voda, hory – všechno je 

Božím pohlazením. Dějiny vlastního 

přátelství s Bohem se vždy rozvíjejí 

v určitém zeměpisném prostoru, 

který se stává velice osobním 

znamením, a každý z nás chová 

v paměti místa, jejichž připomínka 

mu velice prospívá. Kdo vyrostl mezi 

horami anebo kdo jako dítě sedával u 

potoka, z něhož pil, anebo kdo si hrál 

na náměstí ve své čtvrti, se při 

návratu do oněch míst cítí povolán 

k obnově vlastní identity.“  (z čl. 84) 

Univerzální společenství 

Tvory tohoto světa nelze považovat 

za nějaké jmění bez vlastníka: „je to 

tvé, Pane, který miluješ život“ (Mdr 

11,26). To vede k přesvědčení, že 

nás, všechny bytosti světa stvořené 

jedním Otcem, pojí neviditelné 

svazky, a tvoříme svého druhu 

univerzální rodinu, vznešené 

společenství, které nás nabádá 

k posvátné, milující a pokorné úctě. 

Chci připomenout, že „Bůh nás 

propojil s okolním světem tak těsně, 

že pustošení půdy představuje jistý 

druh onemocnění týkající se každého 

a vyhubení nějakého živočišného 

druhu můžeme chápat jako 

zmrzačení.“                        (z čl. 89) 

„Nemůže být autentický pocit 

vnitřního spojení s ostatními 

bytostmi přírody, pokud v srdci 

zároveň chybí něha, soucit a starost o 

druhé lidi. Je zřejmé, že není 

koherentní ten, kdo bojuje proti 

obchodu se zvířaty, kterým hrozí 

vyhynutí, ale zůstává lhostejným 

vůči obchodování s lidmi, nestará se 

o chudé anebo je rozhodnut zničit 

druhého člověka, který mu není 

vhod. Nikoli náhodou sv. František 

ve svém chvalozpěvu stvoření, jímž 

chválí Boha, dodává: ´Ať tě chválí, 

můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou 

lásku.´ Všechno je propojeno. Proto 

je žádoucí starat se o životní 

prostředí a zároveň mít upřímně rád 

lidi a neustále se zasazovat o řešení 

problémů ve společnosti.“ 

„Všechno je ve vztahu, a my, všichni 

lidé, jsme sjednocení jako bratři na 

podivuhodné cestě, spojeni láskou, 

kterou chová Bůh ke každému svému 

tvoru a která něžným citem pojí také 

nás k bratru slunci, sestře luně, sestře 

řece a matce zemi.“                (čl.91) 

Pán Ježíš mohl vybízet druhé, aby 

byli pozorní ke kráse, jež je ve světě, 

protože On sám byl v nepřetržitém 

kontaktu s přírodou a věnoval jí 

pozornost naplněnou sympatiemi a 

úžasem. Když procházel končinami 

své země, zastavoval se, aby nazíral 

krásu, kterou zasel Jeho Otec, a 

vybízel učedníky, aby ve věcech 

postřehovali Boží poselství. (z čl. 97) 

 

 

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE  

KRAKOV 26. – 31. července 

 

Motto: Blahoslavení milosrdní, 

neboť oni dojdou milosrdenství.  

(Mt 5,7) 

Hymna: Blahoslavení milosrdní 

Program:  

26. července – otevření XXXI. SDM. 

Mše svatá s krakovským metropo-

litou kardinálem Stanislawem 

Dziwiszem, bývalým osobním 

sekretářem papeže Jana Pavla II.  

AŤ TĚ CHVÁLÍ, MŮJ PANE, VŠECHNO, CO JSI STVOŘIL 

 

 

 

 

 

 
 

V Lipníku nad Bečvou 26. června 2016 

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

Pěkně zdravím všechny farníky. Je před námi doba prázdnin a dovolených. V našich kostelích také oslavy 

patronů kostelů. Těm, co pojedou na prázdniny a dovolenou, přeju příjemný odpočinek, načerpání sil a 

vyprošuju ochranu na cestách. Všude s námi bude Bůh, buďme tam s ním i my. 

                                                                                                                      P. Stanislav 
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27. – 29. července budou probíhat 

katecheze v jazykových skupinách a 

Festival mladých.  

28. července – bude přivítán papež 

František;  

29. 7. kromě zmíněného programu 

bude Křížová cesta a 30. 7. vigilie se 

Svatým otcem. V neděli 31. 7.  – mše 

svatá na zakončení SDM.  

Krakov – Mogila, farnost ve čtvrti 

Nowa Huta, kterou mají na starosti 

cisterciáci zdejšího cisterciáckého 

kláštera, se připravuje na přivítání 

mládeže z naší republiky, je zde 

vytvořeno České národní centrum. 

Patronem této farnosti je Nejsvětější 

Panna Maria a svatý Václav. 

 

Krakov – Lagiewniki 

 

Duchovním centrem mládeže se 

stane poutní místo Božího 

milosrdenství a sv. Faustyny 

v Krakově - Lagiewnikách. Bude zde 

otevřeno Centrum milosrdenství pro 

přijetí svátosti smíření v různých 

jazycích, bude zpovídat i papež 

František. Zde bude možné projít 

Svatou bránou stejně jako na 

prostranství, kde bude probíhat 

vigilie 30. 7. a mše sv. 31. 7. Touto 

Svatou branou v doprovodu mladých 

projde papež František a na závěr 

setkání předá zástupcům pěti 

kontinentů zažehnutou lampu, 

symbol milosrdenství, které přinesl 

Kristus. 

 

Krakov - leží na řece Visle a 

vzdálenost od nás je poměrně krátká, 

kratší než do Prahy. Starobylým 

místem je krakovský hrad Wawel 

z 10. století, sídlo polských králů 

s katedrálou sv. Stanislava a Václava 

z první poloviny 14. století, která 

byla i korunovačním chrámem a 

pohřebištěm polských králů.  Ve 

wawelské katedrále, v kryptě sv. 

Leonarda, sloužil Karol Wojtyla své 

primiční mše svaté v den Všech 

věrných zemřelých 2. listopadu 1946, 

po vysvěcení na kněze 1. listopadu 

1946. Působil zde jako krakovský 

arcibiskup, než byl zvolen v r. 1978 

papežem – Janem Pavlem II. 

Nedaleko Krakova leží Wadowice, 

rodiště sv. Jana Pavla II. - s kostelem, 

kde byl v r. 1920 pokřtěn, a 

s muzeem v jeho rodném domě. 

Z Wadowic se s otcem přestěhovali 

v r. 1938 do Krakova, když Karol 

Wojtyla začal studovat na krakovské 

univerzitě. Bydleli ve čtvrti Dębniky, 

ve farnosti zasvěcené svatému 

Stanislavu Kostkovi, kterou 

spravovali otcové salesiáni.  

(více viz Jan Pavel II.  

Dar a tajemství) 

 

„MRKY“ 

 

* Ke sv. Bartoloměji do Hlinska, kde 

se rozšířilo ministrantské 

společenství o dvě děvčátka, Aličku a 

Leničku. 

* Ke sv. Jakubu, kde ministrant 

Ondrášek včas a důstojně, pokrývku 

hlavy v pravé ruce, pokleká na pravé 

koleno před svatostánkem, mrštně se 

zvedne, povyskočí snožmo s obratem 

k zákristii, radostně připraven 

k nedělní službě vpluje mezi starší 

ministranty. 

* Do Meditační zahrady, kam 

nadšeně přibíhají Vítek s Markétkou 

a Kristýnkou, aby zručným nátěrem 

renovovali prolézačku velrybu. 

* Do nemocnic a seniorských 

domovů k našim nemocným či 

stárnoucím farníkům s pozdravy a s 

díky těm všem, kteří je navštěvují. 

 * Na muškáty ve farních oknech 

s pochvalným: Hm, otec Stanislav 

zalévá i hnojí. 

 * K dětem, které byly u prvního 

svatého přijímání, na jejich pohotové, 

první vědomé, vyznání při obnově 

křestních slibů s přáním a modlitbou, 

aby vytrvaly a  rodiče a kmotři o 

jejich růst svědomitě pečovali. 

  * Do věže sv. Jakuba ke sto 

prvnímu schodu: jsou tam nově 

umístěny naučné tabule o historii 

farnosti, kostela a archeologických 

vykopávkách.  

* Do Hranic v neděli 12. června na 

setkání schol, byla tam i ta naše! 

 

NOC KOSTELŮ 

 

10. června v 18 hodin hlas zvonů 

ohlašoval začátek letošní Noci 

kostelů, v 18.30 byla mše svatá. 

Návštěvníci mohli čas do 22. hodiny 

prožívat v kostele sv. Jakuba, 

v Meditační zahradě i výstupy do 

věže s odpočinkovým studiem 

naučných tabulí, s překrásnými 

výhledy na město a jeho okolí. 

Poděkování patří všem, kdo se na 

organizaci podíleli včetně scholy, i 

všem návštěvníkům.  

                                        Gabka N. 
 

NÁRODNÍ POUŤ DO 

KRAKOVA 

 

přivedla do Lagiewnik k Božímu 

milosrdenství a sv. Faustyně více než 

pět tisíc poutníků, mezi nimi byli i 

naši farníci, děti i dospělí. Ti, kteří 

nejeli, byli s poutníky spojeni 

modlitební cestou; díky radiu Proglas 

a televizi NOE i „živě“. Arcibiskup 

Jan Graubner v homilii vyzdvihl ze 

skutků duchovního milosrdenství 

zvláště odpuštění: „Odpuštěním 

přestává působit hřích a dostáváme 

možnost začít znovu. Proto je nutné 

se stále smiřovat a odpouštět, aby se 

přerušil řetěz zla. Dnes se hodně 

mluví o křesťanských hodnotách – a 

právě odpuštění je jednou z těch 

základních.“ 
 

KOV V MEDITAČNÍ 

ZAHRADĚ 

 

V Meditační zahradě sv. Jakuba byly 

letos umístěny tři skulptury ze sbírky 

Alfreda Habermanna. Monu-

mentální kovaný kříž s trnovou 

korunou, brána s motivem hroznů 

a kovaný panel, který byl původně 

vytvořen jako poutač ke Galerii 

Habermann v rakouském Ybbsit-

zu. Nestor uměleckého kovářství 

profesor Alfred Habermann měl 

Lipník rád, po mnoho let zde v létě 

pobýval; jako spoluzakladatel 

mezinárodního sympozia umělec-

kých kovářů Hefaiston se sem 

každoročně vracel. Svůj vztah 

k městu vtiskl do skulptury Tilia – 

Lípa umístěné na náměstí TGM. Toto 

dílo realizovala jeho dcera Christine 

Habermann společně s uměleckým 
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CHARITNÍ POUŤ NA SVATÝ KOPEČEK U OLOMOUCE 
 

Pouť klientů Charity Hranice do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku v den titulární slavnosti 31. května se 

vydařila. Společně s klienty putovali na Kopeček nejen jejich rodinní příslušníci, pečovatelky, ošetřovatelky a osobní 

asistentky, ale také farníci z  Hranic a z Lipníka nad Bečvou. Autobusem cestovalo 35 účastníků a čtyřmi charitními 

osobními auty přijelo 19 poutníků. 

Radostnou mši svatou za klienty Charity Hranice a za všechny charitní zaměstnance slavil o. Petr Utíkal, který zaujal svou 

promluvou o podobnosti setkání Marie s Alžbětou s každodenními návštěvami charitních zaměstnanců u klientů v jejich 

domovech. Po mši svaté se poutníkům věnoval zkušený pan průvodce, který je seznámil s historií poutního místa, 

architekturou monumentálního chrámu a jeho bohatou barokní výzdobou. Pobyt na Svatém Kopečku bylo možno zakončit 

příjemným posezením na letní zahrádce v restauraci U Macků. 

Někteří klienti se rozhodli krásný slunečný den využít k návštěvě ZOO, jiní zvolili místo oběda v restauraci tiché spočinutí 

ve vlídném stínu kaštanů. 

Akce proběhla za podpory Města Hranice. Velký dík patří o. Petrovi Utíkalovi, který nám věnoval svůj čas a pouť prožil 

společně s našimi klienty a zaměstnanci. 

Radka Andrýsková, pastorační asistentka 

DEN CHARITY 

 

Srdečně zveme všechny farníky na tradiční 

Den Charity, který se uskuteční ve  

čtvrtek 25. srpna 2016 od 14 hodin v zámecké  

zahradě v Hranicích. Připravený je zajímavý  

program: divadlo, zdravotní klauni a skákací  

hrad pro děti. Hudební doprovod zajistí  

skupina Gentleman´s club.  

  

Vstup je zdarma, rádi se s Vámi uvidíme! 

 

kovářem Pavlem Tasovským. V naší 

farnosti jsme se s panem profesorem 

potkávali v kostele sv. Františka, 

kam chodíval na mši svatou, a v 

Domečku Městské knihovny na 

besedě. Zemřel 28. dubna 2008 

v rakouském kovářském městečku 

Ybbsitz, kde v posledních letech žil. 

Byl rodákem z Jihlavy. Tam se 3. 

května 1930 narodil a tam vznikaly 

pod vedením jeho prvního učitele 

kovářského řemesla děda Antona 

základy jeho kovářské dráhy.  

 

 NA TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 

 

každý pátek na faře a farním dvoře 

zvou děti a jejich rodiče rodiny: 

Nožkova a Tomkova.  

 

POUŤ NA VELEHRAD 

 

KSD se podařilo zajistit autobus pro 

dvacet osob na poutní zájezd na 

Velehrad. Odjezd 5. července od 

zvonice v 7. 30. 

 

SV. JOSEF KALASANSKÝ 

A LIPNÍK 

 

Sv. Josef Kalasanský se narodil  

v aragonské vesnici Petralta de la Sal 

kolem roku 1557 – bývá uváděno 

září 1556 i červenec 1556 – ve 

zchudlé šlechtické rodině. Otec 

provozoval kovářské řemeslo. Roku 

1583 se Josef stal knězem, v roce 

1592 přichází do Říma již jako 

doktor teologie. Navštěvuje 

chudobince, věznice, nemocnice, 

přitom poznává bídu dětí 

vyrůstajících na ulicích bez výchovné 

péče. Založil pro ně v roce 1597 při 

faře sv. Doroty v Zátibeří bezplatnou 

základní školu. Stála u zrodu 

„zbožných“ škol, jejímž cílem bylo 

pozvednout vzdělanost a zbožnost 

dětí z nejnižších společenských 

vrstev. Aby těmto snahám dal 

systematičtější výraz, shromáždil 

kolem sebe podobně zaměřené 

kleriky, z nichž vznikla v r. 1617 

řeholní kongregace nábožných škol a 

v roce 1621 vznikl samostatný řád 

piaristů – Řád Matky Boží zbožných 

škol, v jehož čele stál sv. Josef až do 

svého skonu 25. srpna 1648. Roku 

1948 byl papežem Piem XII. 

prohlášen za patrona křesťanských 

škol na celém světě. Kardinál 

František Ditrichštejn poznal řád 

v jeho kolébce v Římě. Stýkal se 

s Josefem Kalasanským, který byl 

původem Španěl, a kardinál byl po 

matce také španělského původu, což 

snad podnítilo i jeho vztah ke sv. 

Josefu i piaristickému řádu. Požádal 

o uvedení řádu na své panství, r. 

1631 do Mikulova a r. 1634 do 

Lipníka. Piaristé v Lipníku vykonali 

velké dílo výchovné a vzdělávací, 

spolupracovali s farností, rozvíjeli 

náboženský i kulturní život. Kostel 

sv. Františka Serafinského, původně 

českobratrského, piaristé dobudo-

vávali do dnešní podoby a původní 

kaple sv. Josefa se stala kaplí sv. 

Josefa Kalasanského. 

 

               Podle textů Jana Bombery  

               a Václava Bartůška 
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

ČERVEN – 

ČERVENEC 

 

26.6. neděle 13. neděle v mezidobí, ve 14 hodin Modlitby matek v kostele sv. Jakuba 

28.6. úterý Výlet dětí na Sv. Kopeček a do ZOO 

29.6. středa Sv. Petr a Pavel 

30.6. čtvrtek Požehnání a táborák na ukončení školního roku -  od 18 hodin 

  1.7. pátek 1. pátek v měsíci 

  3.7. neděle 14. neděle v mezidobí 

  5.7. úterý Sv. Cyril a Metoděj; státní svátek. Pouť na Velehrad  

10.7. neděle 15. neděle v mezidobí 

11.7. pondělí Začínají prázdniny scholy 

16.7. sobota Panna Maria Karmelská 

17.7. neděle 16. neděle v mezidobí 

22.7. pátek Sv. Marie Magdalena 

23.7. sobota Pouť na Starou Vodu 

24.7. neděle 17. neděle v mezidobí; Svatojakubské hody – mše svatá v 9.30, požehnání v 15 hodin 

25.7. pondělí Sv. Jakub, apoštol 

26.7. úterý Sv. Jáchym a Anna 

31.7. neděle 18. neděle v mezidobí 

SRPEN 
  5.8. pátek 1. pátek v měsíci; Posvěcení římské baziliky Panny Marie 

  6.8. sobota Proměnění Páně 

  7.8. neděle 19. neděle v mezidobí 

  8.8. pondělí Sv. Dominik 

14.8. neděle 20. neděle v mezidobí 

15.8. pondělí Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

21.8. neděle 21. neděle v mezidobí  

22.8. pondělí Panna Maria Královna 

24.8. středa Sv. Bartoloměj, apoštol 

28.8. neděle 22. neděle v mezidobí; Svatobartolomějské hody 

29.8. pondělí Umučení sv. Jana Křtitele 

 

Pěkné prožití léta, prázdnin a dovolených vnímáním krásy zaseté nebeským Otcem. 
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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 

 
  

MARTÍNKOVA TAJENKA 

 

1. Město poblíž Nazareta, kde se konala svatba 

2. Nápis na kříži Ježíše 

3. Muž, který pokřtil Ježíše (Jan ...) 

4. Zvíře, které svedlo Evu k hříchu 

5. Matka Ježíše 

6. Jeden ze tří králů (Melichar, Baltazar a…) 

7. Hora, kde přijal Mojžíš Desatero 

8. David zabil obra… 

9. Jak nazývali Izraelité Boha 
 

 

 

http://www.farnostlipnik.cz/
http://www.trumf.cz/
http://www.koreni-vareni.cz/

