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Ve Štípě 5. března 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA
Poutní místo Štípa oslaví 400 let od založení kláštera a kostela

Poutní místo Štípa u Zlína si bude v neděli 30. dubna 2017 připomínat významné výročí, a sice 400 let od
vydání zakládací listiny kláštera a poutního chrámu. V Moravském zemském archivu v Brně se podařilo
listinu vypátrat a při slavnosti v neděli 30. dubna bude její věrná kopie k vidění a to včetně podpisu a pečeti
slavného Albrechta z Valdštejna, který pergamen podepsal 1. května 1617 na hradě Lukov.
„Výročí 400 let od zakládající listiny poutního chrámu Narození Panny Marie ve Štípě má velký význam,
protože tento chrám je po mnoho staletí místem, kam přicházeli a budou přicházet poutníci, hlavně
maminky, které děkovaly za své děti a prosily o jejich zdraví. Kdo nezná své kořeny, ať rodové nebo
náboženské, je o mnohé ochuzen, nemá na čem stavět. Chceme navázat na dlouhou tradici poutníků a
vyprošovat pro další generace Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Dnešní doba potřebuje vědět a znát
své kořeny. V tomto světě si znovu uvědomit, že naše místo je nezastupitelné a budoucí generace budou
hledat svou identitu podle toho, co jim předáme. Poklad víry, vědomí, že zde na zemi jsme jen poutníky,
kteří putují do Božího chrámu, který trvale je v nebi. Na této cestě nejsme sami, kráčíme spolu s dalšími a
je dobré vidět a vědět, že nejdu sám“ říká k slavnosti štípský farář P. František Sedláček.
Zajímavé je i znění zakládací listiny, z kterého se dočítáme, že Albrecht z Valdštejna byl ke klášteru velmi
štědrý a krom jiného napsal: „Darujeme a udělujeme klášteru ve Štípě částku 30 000 zlatých moravské ražby a to bez
jakéhokoli právního omezení a bez jakýchkoli výhrad…, převorovi a konventu kláštera darujeme část lesa, který přiléhá ke
klášteru, aby ho užívali podle libosti, bez jakékoli překážky ze strany kohokoli. Tato část lesa začíná u dobytčí cesty zvané
Průhon dvorský, po níž je vyháněn dobytek ze statku tohoto kláštera, a táhne se k tržní cestě trhové a pak k takzvanému
Vlčímu příkopu a od něj k poli kosteleckého rychtáře…. Dále věnujeme klášteru náš mlýn v obci zvané Kašava, mlýn
Špicovský, a pilu tamtéž pro řezání trámů a prken, společně s poli a loukami, které k tomuto mlýnu náležejí. Také dáváme
kartuziánům právo brát si podle libosti ve všech lesích lukovského panství kmeny pro řezání trámů a desek na této pile podle
potřeb kláštera…
A dále jim udělujeme právo pást bez omezení ve všech lesích, hájích, polích, pastvinách, bučinách a dubinách lukovského
panství dobytek bez, povinnosti cokoli za to platit.
Celý přepis vzácné listiny bude k vidění na výstavě v poutním chrámu ve Štípě věnované této události, kde
budou vysvětleny zajímavé okolnosti a důvody vzniku této listiny a to celý slavnostní den a to až do 18:00.
Jsme velmi rádi, že tuto slavnost podpořilo Statutární město Zlín ze svého Kulturního fondu. Slavnost
začne v 10:30 slavnostní mší svatou za účasti generálního vikáře Mons. Josefa Nuzíka. Další program bude
pokračovat v 14:30 přímo na hradě Lukov, kde budou návštěvníci přivítání samotným majitelem panství
Albrechtem z Valdštejna a jeho doprovodem. Kromě komentované prohlídky hradu a hradních expozic
bude připraven pro děti a mládež bohatý doprovodný program a to až do 17:00.
Budeme velmi rádi, přijmete-li naše pozvání a budeme se moci s Vámi setkat buď ve Štípě, nebo na hradě
Lukově.
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Za farnost Štípa:
Lubomír Hnilica, e-mail: info@stipa.cz, tel.: 725 777 402, www.stipa.cz
Za hrad Lukov:
Jiří Holík, e-mail: holik.sphl@seznam.cz, tel.: 608 568 142, www. hradlukov.cz

Program slavnosti:
10.30 Mše svatá v poutním chrámu ve Štípě – za účasti generálního vikáře Mons. Josefa Nuzíka – mši sv.
bude přenášet v přímém přenosu TV NOE.
11.30 – 18:00 Možnost prohlídky zakládací listiny a gotické monstrance
14:00 – 15:00 Hrad Lukov - vystoupení dechové hudby Miklovci
Od 14:00 bude zajištěna doprava od parkoviště u sochy Sv. Jana na hrad
14.30 Začátek programu na hradě Lukově - příjezd mnicha kartuziána v kočáře, přivítání Albrechtem
z Valdštejna. Vystoupení žáků ZUŠ Morava, dechová hudba Miklovci.
15.00 – 17:00 Prohlídka hradu a expozic
17.00 Májová pobožnost na hradním nádvoří
15.00 – 17.00 Program na dolním hradě pro děti „Jak se žilo na hradě“

