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KRISTIÁNOVA LEGENDA 

 

V posledním desetiletí 10. století 

mnich Kristián z rodu Slavníkovců, 

z podnětu svého synovce biskupa 

Vojtěcha, sepsal legendu o pokřtění 

Moravy Řekem Cyrilem, o jeho 

obraně slovanské bohoslužby před 

papežem v Římě, o působení biskupa 

Metoděje na dvoře Svatoplukově, o 

svaté Ludmile a svatém Václavu. 

Nazýváme ji Kristiánova legenda. 

Díky profesoru Jaroslavu 

Ludvíkovskému (1895 – 1954), který 

působil dlouhá léta  na Masarykově 

univerzitě v Brně a zabýval se 

pravostí legendy i datováním jejího 

vzniku, se nám  dostává do rukou 

V Lipníku nad Bečvou 

29. srpna 2021 

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

SVATÁ LUDMILO, VYPROŠUJ NAŠEMU NÁRODU SVORNOST, NÁVRAT K BOHU, 

VÍTĚZSTVÍ DOBRA, SPRAVEDLNOSTI, DOBRÉ UČITELE A VYCHOVATELE 

NAPLNĚNÉ MOUDROSTÍ DUCHA BOŽÍHO 

 Drazí farníci, 
 

rok utekl jako voda a je před námi nový společný školní rok. Vzhledem k tomu, jak probíhal ten loňský, tak pro mě 

bude i tento velmi nový. Bude to možná o něco těžší, protože už jsem tady přece rok, takže už bych měl vědět. No 

uvidíme, bude to výzva. 

Hned v září nás čekají oslavy svaté Ludmily, ke kterým se připojíme setkáním Ludmil v Lipníku. Je to něco nového 

a jedinečného. Věřím, že se to nebije se zaměřením celého roku sv. Josefa. Pro oba světce byla rodina zásadním 

polem působnosti. Pro oba duchovní velikány hrála důležitou roli také praxe modlitby a náboženská výchova. 

S těmito požadavky se musíme vypořádávat i my. Snad nám v tom bude moci letos opět pomáhat výuka náboženství 

na faře. Zatím se s ní počítá, v jakém bude formátu, se bude postupně konkretizovat na základě různých omezení. 

Chci se také tentokrát dotknout technických věcí. Naše farnosti mají zodpovědnost i za hmotné statky, které nám 

předaly dřívější generace. Starost o ně není ani snadná, ani levná. Potřeba investic je značná. Chtěl bych postupně 

vést diskuzi, co je potřeba a co ne, do čeho investovat a co nechat být. Namátkou bych zmínil pokračování v opravách 

hřbitovní zdi u kostela v Týně a drobné investice na faře v Týně. Špatný stav střechy kostela v Oseku a stejně tak 

neutěšený stav fary v Oseku. V Lipníku je toho mnohem víc, byť ne tak akutního. Fasáda kostela sv. Jakuba a také 

jeho střecha nejsou v kdovíjaké kondici, střecha klášterního kostela je technicky velmi špatná, stejně jako celý 

interiér. Lipenská fara by také snesla nějaké okysličení. Farnost využívá faru na Středolesí, která je v mizerném 

technickém stavu. Rozhodně nechci dělat všechno příští rok. Není to ani možné, ani potřebné. Je ale dobré tyto věci 

vést v patrnosti, diskutovat o nich, připravovat, aby se daly využívat různé možnosti dotací a podobně.  

Nejzásadnější ale je, když už investovat, aby bylo pro koho. Aby byl v objektech život. Jinak to nemá cenu. Jsem 

rozhodně otevřen využívání všech zmíněných nemovitostí. Zvláště bych nabídl prostory lipenské fary ke scházení 

různých skupin i s možností nějakých přespávání a pobyty na faře na Středolesí, ke které máte mnozí hezký vztah. 

Další kapitolou by mohla být otázka generační výměny. Aby věci nestály a nepadaly se starší generací. Léta nám 

běží všem a okolnosti našich životů se proměňují. Zatímco někteří zakládají rodiny a musí se tomu věnovat na plný 

úvazek, jiným děti pomalu odrůstají a mohli by se aktivněji zapojit. Stejně tak mládež by se měla posunovat od 

přijímání péče od druhých a nabídnout také svoje síly a nápady. Každá generační výměna s sebou nese dvojí úskalí 

– ochota předat svoje dílo, na kterém budou pokračovat jiní a jinak, ale také mít komu předat veslo. Je to proces, 

který nemá proběhnout příští rok, ale který musí v živém společenství probíhat plynule a neustále. Rád bych zde moc 

poděkoval všem, kteří se starají o různé aspekty farního života. Že je kde se scházet a na co navazovat. Nesmírně si 

vážím vašeho nasazení! Tento článek rozhodně nemá být povelem, abyste všichni všechno opustili a předali jiným. 

Má být spíš apelem pro ty, kteří by se mohli něčeho ujmout, aby se nebáli jít s kůží na trh a dát svoji ochotu najevo. 

Chápu, že každý kněz má ke všem zmíněným věcem trochu jiný přístup. Máme tady být nějaký čas spolu, tak je 

dobré hledat společný pohled a společnou cestu. Určitě to bude fungovat jinak než za předchůdců, což ale nutně 

neznamená, že to musí fungovat špatně. Hledejme společné cesty, nebojme se komunikace ani konfliktů. Ptejme se, 

navrhujme, nabízejme. A když už dojde k nedorozumění, snažme se o velkorysost a buďme otevření ke vzájemnému 

usmíření. 

Otec Libor 
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Kristiánova legenda Život a umučení 

svatého Václava a jeho báby svaté 

Ludmily -  latinský text  paralelně 

s českým překladem. 

  

Přijměte, milí čtenáři, několik úryvků 

o svaté Ludmile z Kristiánovy 

legendy. 

 

LUDMILA – 

SLUŽEBNICE 

KRISTOVA 

 
 

Kníže Bořivoj měl manželku jménem 

Ludmilu, dceru knížete Slavibora, 

z kraje slovanského, který se dříve 

jmenoval Pšov a který dnešní lidé 

nazývají podle nově vystavěného 

hradu Mělnickem. A jako se mu tato 

rovnala v bludu pohanském, obětujíc 

modlám, tak také napodobujíc ho 

v náboženství křesťanském, ba 

vynikajíc ctnostmi nad ctnosti svého 

muže, stala se vskutku služebnicí 

Kristovou. Měl pak s ní kníže tři syny 

a tolikéž dcer… A dokonav běh času 

svého a naplniv dobrými skutky své 

dni, uzavřel den poslední dovršiv 

třicátý pátý rok svého života ….Tedy 

zbožná paní Ludmila, 

ovdověvši…zmírňovala často bídu 

chudých, jimž jako matka 

v nedostatku pomáhala, hladové 

živíc, žíznivé osvěžujíc, cizince a 

nuzné šatem odívajíc. Svědčí o tom 

také kněží, o něž se obětavě 

starala….Byla zbožná a mírná ve 

všem a všelikých plodů laskavosti 

plná. V almužnách byla štědrá a 

v nočních pobožnostech vytrvalá, 

v láce dokonalá, v pokoře mezí 

neznající, … Když se vévoda 

Vratislav ujal vlády po zemřelém 

bratru Spytihněvovi, dal na vzdělání 

v zákoně Božím a v písmě na hrad, 

jenž se nazývá Budeč, svého staršího 

syna Václava. Když asi ve třiatřiceti 

letech z tohoto světa odešel, byl 

(Václav) povolán do hlavního hradu 

Prahy a na stolec otcovský od všeho 

lidu byl povýšen. Ale poněvadž 

neodrostl věku chlapeckému nebo 

jinošskému, všichni velmožové, 

pojavše moudrý záměr, svěřili 

mladého vévodu i s jeho bratrem 

Boleslavem Ludmile blahoslavené 

paměti, služebnici Kristově, na 

vychování…. Když to však uviděla 

matka řečených hochů, jež ovdověvši, 

užívala vladařské moci svého muže, 

…vzplála hněvem…a zlým 

podezřením, že skrze výchovu hochů 

získá Ludmila veškerou vladařskou 

moc. Snažila se ji zahubit…a tak se 

také stalo, přestože se Ludmila vzdala 

výchovy hochů, odešla do ústraní na 

Tetín,…neblazí katané zbavili ji 

zardoušením života pozemského, aby 

žila na věky s Pánem Ježíšem 

Kristem, kterého milovala. 

Podstoupila mučednictví šťastná a 

Bohu oddaná služebnice Kristova 

Ludmila v sobotu 16. září o první 

vigilii noční (v 61. roce svého života). 

 

HLAVA DOMÁCÍ 

CÍRKVE 
 

Josef v každém ohledu plnil svou 

otcovskou roli a spolu s Marií 

vychovával Ježíše k modlitbě. Podle 

sobotního zvyku ho vodil do 

synagogy, ale i do Jeruzaléma na 

slavení velkých svátků izraelského 

národa. Podle hebrejské tradice vedl 

každodenní modlitbu v domácnosti – 

ráno, večer a při jídle – jakož i 

modlitbu o výročních náboženských 

svátcích. V rytmu dní strávených 

v Nazaretě, mezi skromným 

Josefovým domkem a jeho dílnou, se 

Ježíš naučil střídat modlitbu s prací a 

nabízet Bohu námahu vynaloženou na 

získání chleba potřebného pro rodinu. 

Můžeme vytušit, že od okamžiku 

nalezení Ježíše v chrámě byl život 

Svaté Rodiny ještě více naplněný 

modlitbou, protože ze srdce chlapce 

Ježíše – a později dospívajícího 

mladíka – muselo neustále tryskat 

hluboké vědomí vztahu s Otcem, a to 

se jistě odráželo i v srdcích Marie a 

Josefa… Nazaretská rodina se tak 

stává prvním vzorem církve, v níž – 

v Ježíšově přítomnosti a díky jeho 

zprostředkování – prožíváme náš 

synovský vztah s Bohem Otcem, 

který proměňuje mezilidské vztahy.           

Benedikt XVI. 

 

(Převzato z novény 9 dní ruku v ruce 

se svatým Josefem Milady J. 

Burgerové) 

SETKÁNÍ LUDMIL 

V MEDITAČNÍ 

ZAHRADĚ 
 

Svatá Ludmila se narodila kolem roku 

860 na knížecím dřevěném hradu 

Pšov nad soutokem Labe a Vltavy. 

Díky manželskému svazku s prvním 

historicky doloženým 
přemyslovským knížetem Bořivojem 

stála u samých počátků konstituování 

českého státu a formování národů 

budoucí střední   Evropy. V roce 2021 

si připomínáme 1100 let od 

zavraždění svaté Ludmily. 

Stala se zakladatelkou vládnoucí 

dynastie a snažila se ovlivňovat i 

soudobou politickou situaci za vlády 

svých synů Spytihněva a Vratislava. 

Významnou roli sehrála také při 

výchově vnuka, budoucího knížete 

Václava, kdy kladla důraz na 

chlapcovo vzdělání. Právě 

předáváním moudrosti a zkušeností 

zralého věku budoucímu knížeti 

ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu. 

V neděli 19. 09. 2021 pořádá 

Okrašlovací spolek Lípa ve 

spolupráci s Městem Lipník nad 

Bečvou a pod záštitou RNDr. Jitky 

Seitlové, místopředsedkyně Senátu 

Parlamentu ČR, akci SETKÁNÍ 

LUDMIL v Meditační zahradě. 

 

 
Jedná se o přátelské setkání nejen 

Ludmil, kde si připomeneme památku 

patronky české země, jejíž odkaz jako 

ženy a vychovatelky v rodině 

přetrvává po staletí. Těšit se můžete 
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na cimbálovou muziku Okybača a 

doprovodný program pro děti 

s rytířskou tématikou. Slavnost bude 

zahájena v 9:30 hodin v kostele 

sv. Jakuba Většího mší svatou ke cti 

sv. Ludmily a poté bude následovat 

program v Meditační zahradě. 

Součástí programu je také panelová 

výstava Kněžna svatá Ludmila 1100 

let.  
Babičky, vezměte vnoučata, děti, 

vezměte rodiče. Setkáme se 19. 09. 

2021 v Meditační zahradě v Lipníku 

nad Bečvou. 

Výstava i akce se konají pod záštitou 

a za finanční podpory RNDr. Jitky 

Seitlové, místopředsedkyně Senátu 

Parlamentu ČR. Okrašlovací spolek 

 

POZDRAV SVATÉ 

LUDMILE  
 

Naše milá svatá patronko, svatá 

Ludmilo, děkujeme rodičům i 

kmotříčkům a kmotřenkám, že nám 

dali Tvé jméno a vybrali Tě tak za 

průvodkyni našich životů. Děkujeme 

Pánu Bohu, že Tě učinil příkladnou 

babičkou dědice naší země, že nás této 

roli učíš, že jsi babičkou každého 

z nás.  

Tvoje Ludmily se všemi Tvými ctiteli 

 

JAS VĚČNÉHO 

SVĚTLA 
 
Je název apoštolského listu papeže 

Františka k 700. výročí úmrtí 

italského básníka Dante Alighieriho, 

rodáka z Florencie,  který zemřel 

v noci ze 13. na 14. září 1321 

v Ravenně, kterého si připomíná celý 

literární a křesťanský svět zvláště pro 

poselství díla BOŽSKÁ  KOMEDIE. 

Dante je podle papeže Františka 

prorokem naděje, protože ve svém 

díle pobízí lidstvo, aby se osvobodilo 

z „temného lesa“ hříchu, aby našlo 

„přímou cestu“ a dospělo tak 

k naplnění života v dějinách a k věčné 

blaženosti v Bohu. Apoštolský list 

klade zvláštní důraz na trojici 

ženských postav Božské komedie: 

Matku Boží - emblém lásky, Beatrici 

– symbol naděje a sv. Lucii, která je 

obrazem víry. Tyto ženy provázejí 

Danta v různých fázích putování a 

odkazují k pomoci těch, kdo nás 

mohou podpírat a vést moudrostí a 

prozíravostí. Jejich hybnou silou je 

Boží láska, jediný pramen, který nám 

může dát spásu, zdroj obnovy života a 

štěstí. Papež František v listu věnuje 

pozornost i sv. Františkovi, všímá si 

hlubokého souznění mezi Dantem a 

sv. Františkem, oba se obraceli k lidu, 

František žil a mluvil k lidem přímo, 

Dante se rozhodne nepsat latinou, ale 

hovorovým jazykem. Vede k 

„překonání tmavých lesů, v nichž 

ztrácíme orientaci a důstojnost“. Oba 

byli otevřeni kráse a hodnotě stvoření, 

které je zrcadlem Stvořitele. 

 

BOŽSKÁ KOMEDIE 
 
Příběh starý celá staletí. Hlavním 

hrdinou je Dante. Cesta jeho příběhu 

vede Peklem, Očistcem a Rájem. 

Peklem a Očistcem jej provází přítel 

básník, Rájem milovaná žena 

Beatrice, kterou viděl v životě jen 

dvakrát; v závěru ji vystřídá jako 

průvodce sv. Bernard. Básníkova 

pouť z Pekla do Ráje je cestou od 

beznaděje k naději, od zavržení 

k lásce, k lásce věčné. 

 

(více viz KT 31-Perspektivy, KT 32 ) 

 

 

 

SVATÝ DOMINIK  
 

Skvělý kazatel, vynikal soucitem, 

schopností vcítit se do starostí 

druhých, zakladatel Řádu bratří 

kazatelů, zemřel před osmi sty lety 6. 

srpna 1221 v  Bologni v Itálii. Byl 

současníkem sv. Františka. Oltář 

v kostele sv. Františka v Lipníku n.B. 

nám přibližuje tradici, kdy sv. 

Dominik přijímá od Panny Marie 

růženec, je seznámen s růžencovou 

modlitbou a zavázán modlitbu dále 

šířit. Bylo to v roce 1214.Tak se 

modlitba růžence stala dědictvím řádu 

dominikánů. V kostele sv. Františka 

pocházejí z r. 1766 plastické rámy na 

stěnách a do nich namaloval 

kroměřížský malíř Josef Pilc obrazy 

růžencových tajemství. 

 

 

 

KLOKOČÍ 

Přírodní korálky- jsou plody (semena) 

stromu klokoč, ve větru v obalech - 

malých lampioncích – klokotají. 

Vyráběly se z nich růžence. 
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SVATÁ LUDMILO, 

 

když se tvůj vnuk Václav ujal vlády, 

nechal slavnostně přenést tvé tělo 

z Tetína do Prahy a uložit je v bazilice 

svatého Jiří. Po krátkém čase na 

žádost knížete Václava přišel na 

Pražský hrad řezeňský biskup Tuton, 

vysvětil baziliku a tvé tělo tam 

slavnostně uložil do hrobu, což bylo 

tehdy chápáno jako tvé svatořečení.U 

tvého hrobu později vznikl první 

ženský benediktinský klášter 

v Čechách a současně s ním bylo 

zřízeno i pražské biskupství. Po celá 

staletí zůstáváš uprostřed svého lidu a 

lidé se k tobě obracejí ve svých 

modlitbách. A proto jsi nejen naše 

první kněžna, ale i matka víry našeho 

národa. (z Novény ke sv. Ludmile) 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Září 

1.9. středa Světový den modliteb za péči o stvoření. Výročí vypuknutí 2. světové války 

3.9. pátek 1.pátek v měsíci; sv. Řehoř Veliký 

5.9. neděle 23. neděle v mezidobí; sv. Tereza z Kalkaty 

8.9. středa Narození Panny Marie; Mezinárodní den gramotnosti 

12.9.  neděle 24. neděle v mezidobí; Jména Panny Marie–týnské hody; osecké hody Povýš. Sv..Kříže 

ísSPPovýšeníMMMMM SVATÉHO SSvatého Kříže 14.9. úterý Svátek Povýšení Svatého Kříže –  adorační den farnosti Osek nad Bečvou 

15.9. středa Panna Maria Bolestná 

16.9. čtvrtek Sv. Ludmila - 1100 let od mučednické smrti; Den církevních škol 

19.9. neděle 25. neděle v mezidobí; Setkání Ludmil v Meditační zahradě 

21.9. úterý Svátek sv. Matouše; Mezinárodní den Míru 

23.9. čtvrtek Sv. Pio z Pietrelciny 

26.9. neděle 26. neděle v mezidobí 

27.9. pondělí Sv. Vincenc z Paula; Den Charity 

28.9. úterý Slavnost sv. Václava; Den české státnosti, státní svátek 

29.9. středa Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela 

Říjen 

1.10. pátek 1. pátek v měsíci; sv. Terezie od Dítěte Ježíše; Mezinárodní den hudby 

2.10. sobota Sv. andělé strážní; hody u sv. Františka 

3.10. neděle 27. neděle v mezidobí 

4.10. pondělí  Sv. František z Assisi 

5.10. úterý Sv. Faustyna Kowalská 

7.10.  čtvrtek Panna Maria Růžencová 

10.10. neděle 28. neděle v mezidobí 

15.10. pátek Sv. Terezie od Ježíše 

17.10. neděle 29. neděle v mezidobí 

18.10. pondělí Svátek sv. Lukáše 

20.10. středa sv. Vendelín  

 22.10. pátek Sv. Jan Pavel II. 

24.10. neděle 30. neděle v mezidobí; Světový den modliteb za misie 

28.10. čtvrtek Svátek sv. Šimona a Judy; Den vzniku Československa 

31.10. neděle 31. neděle v mezidobí; konec letního času 
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