V Lipníku nad Bečvou 13. dubna 2014
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

VĚDOMÍ, ŽE JEŽÍŠ, KRISTUS A PÁN, JE ŽIVÝ MEZI NÁMI,
NÁS NAPLŇUJE RADOSTÍ
Milí farníci,
opět budeme slavit Velikonoce. Jsou to největší křesťanské svátky. Lidé mají možná raději Vánoce pro
jejich zvláštní a milou atmosféru. Je skutečně příjemnější vidět děťátko v jeslích, než umírajícího Božího
Syna na kříži. Ale Ježíš přišel právě pro ten kříž. Tento kříž ovšem neměl poslední slovo. Potupnou smrtí na
Golgotě to neskončilo. Třetího dne se vše radikálně mění, protože Ježíš vstává z hrobu a žije. Velikonoce
jsou tedy svátky naděje.
Profesor Johannes B. Brantschen to vyjádřil těmito slovy:
„V životě nastávají nebezpečné situace, které by nás musely přivést ke vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství,
kdybychom stále znovu nezačínali s onou nadějí, která se naplno projeví při slavení velikonoční liturgie:
Ježíš žije, vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem. Velikonoce nám
dávají dost světla, abychom putovali údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy.“
Velikonoce znamenají –
že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života,
že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení
i my sami na sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé.
Přeji všem, aby letošní Velikonoce byly posílením naší víry, důvěry a odvahy na cestě životem.
P. Martin

Z POSTNÍ DUCHOVNÍ
OBNOVY
a) s P. Karlem Moravcem
o myšlenkách a výzvách papeže
Františka
v exhortaci
Radost
evangelia:
Být věřícími je štěstí, radost! –
Vštěpovat mladým! – Hlásat
radostnou zvěst je věcí každého
z nás! – Buďme nadšení pro Krista –
kdo není nadšený, nenadchne. –
Berme náboženský život jako součást
života, ne jako přívěsek. - Nežít svou
víru a lásku jen v neděli! – Buďte
světlem a mějte radost, že jste
světlem. – Kéž nám dá Pán světlo a
odvahu! (Světlo, abychom poznali,
co se v nás děje.) – Postní doba je
nápravou života, přiblížení se k Pánu,
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ale aby bylo upřímné, ne pokrytecké!
Co je prubířským kamenem, že
nejsme pokrytci? Přestaňte jednat
zle. Přispějte utlačenému, pečujte o
potřebného, … – Ježíš nás vyzývá
k revoluci něhy. Učit se obejmout
místo nenávisti. – Hodně prosit:
Pane, nedej mi udělat hřích! – Pozor
na ďáblův elixír – smutek, beznaděj.
– Jestliže řekneme Kristu: Amen,
znamená to: chci se, Ježíši, dívat
Tvýma očima, jednat jako Ty. – Na
kříži se nám Pán dal jako pramen
živé vody. – Tam kde žijeme, je třeba
působit jako magnet, který přitáhne
ostatní. Je to o poctivé identitě. Na
člověku, který miluje Krista, je to
poznat. – Nebojte se!
PS: V závěru P. Karel Moravec
pozval na pouť do Králík, kde

působí, a popřál, abychom spolu s P.
Martinem tvořili dobrou farní rodinu,
aby o nás platila slova papeže Jana
XXIII., že by farnost měla být
studnou, která dává osvěžení, kam
všichni rádi putují.
hl

b) se sestrou Miladou Mertovou na
téma Tajemství ženství a biblické
tance:
V neděli 16. 3. proběhlo setkání žen
a dívek různého věku v pohybovém
studiu W-fit na Zahradní v Lipníku n.
B., které navazovalo na sobotní
duchovní obnovu. Sestra Milada nám
předala hezké myšlenky, příběhy a
postřehy zpestřené biblickými tanci,
které nás sama naučila.
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Bylo to velmi příjemně strávené
odpoledne lipenských i hranických
žen a dívek.
hk

ÚKOL
Jestliže žijeme ve městě, kde žije
několik tisíc obyvatel, ale na nedělní
mši svaté se sejde pár stovek
obyvatel, uvažuj, čeho je třeba,
„chceš-li dobýt město pro Kristovu
lásku“.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 2. března proběhl v naší farnosti
již tradiční karneval. Sešli jsme se v
Pivovarském šenku u slavnostně
prostřených stolů ke svátečnímu
obědu. Po společné modlitbě jsme se
pustili do výborného jídla. Potom se
děti převlékly do různě laděných
kostýmů. Předvedli se zde: vodník,
princezna, bílá paní, maturantka,
beruška, mim a Bára, Bíďa, Brůča a
Babča – gumídci z Gumdolí.
Přestože se moc lidí nesešlo, myslím,
že si to děti díky Gabce užily a
dospělí si příjemně popovídali.
hk

JOSEFSKÁ POUŤ
2014
… jde se za každého počasí nebo
hrozí, že by se pouť zrušila? To byl
dotaz, který mi přiletěl na e-mail, a já
se s obavami díval na mapě
oblačnosti, jak Šumava dostává první
příděly srážek. Situace nebyla moc
příznivá, ale napsal jsem s vírou, že

pršet bude až na Hostýně. Nastavil
jsem budík na 3.30 a spěchal do
postele, ať ještě něco naspím. Za tmy
jsme vyrazili a liduprázdnou ulicí
mířili ke zvonici. V kostele se svítilo
– Jirka nezklamal a dorazil včas, aby
nám otevřel kostel a my mohli
vyzvednout obálku s poutními
úmysly farníků. Ještě krátká modlitba
před svatostánkem a prosba o
ochranu od sv. Kryštofa na cestě, pak
už 16 poutníků vykračuje směrem k
Podhůře na vyhlídku nad lomem. Na
chvilku se zastavujeme a kocháme
výhledem do probouzející se
Moravské brány – nádhera. Za chvíli
už scházíme po kraji lesa a mezi poli
do Hlinska. Ještě se vzájemně
ujišťujeme, že na nás v Hlinsku
určitě nezapomenou s občerstvením.
A nezapomněli, „catering“ zásluhou
paní Černé a paní Klesnilové byl zase
o třídu výš. Nejen výborný teplý čaj,
ale i několik druhů cukroví a
dokonce i obložené chlebíčky. Letos
se k nám z Hlinska nikdo nepřipojil a
odbíjení šesté z věže kostela nás
pohánělo dál. A tak jako vždy nás
milé pohostinné dámy doprovodily
ke značce a my pokračovali v cestě.
Na rozcestí u větřáku jsme už
zahlédli v dáli na vrcholu Hostýna
kulatou střechu baziliky P. Marie –
cíl naší pouti – ten už z očí
neztratíme. Východ slunce jsme
tentokrát
neviděli, hustá oblačnost nám jej
ukryla, ale mezi poli před
Bezuchovem se na malou chvíli
sluníčko objevilo. V Bezuchově jsme
na návsi pojedli něco ze svých zásob

a
pokračovali
přes rozkvetlý
dřevohostický les k další zastávce v
Radkovech. Cesta nám ve společném
hovoru pěkně ubíhala. A už začínají
být vidět i detaily z vrcholu Hostýna.
Ještě kousek lesem okolo potůčku a
už jsme na náměstí v Bystřici. Tam
se setkáváme s dalšími poutníky,
kteří dojeli auty. Spolu zdoláváme
nejnáročnější část pouti – závěrečné
kilometry z Bystřice na vrchol
Hostýna. Hodina a 10 minut nám
musí stačit, abychom stihli mši v 11
hodin. Od vodní kaple už slyšíme
vyzvánění všech osmi hostýnských
zvonů, které v tu chvíli zní jako z
nebe. Z nebe se ale snáší také první
kapky deště. Na slova už nezbývá
moc dechu, ještě poslední schody a
už otvíráme těžké dveře baziliky.
Ještě na stupeň před obětní stůl
položit obálku s napsanými poutními
úmysly farníků, kteří s námi na pouť
nemohli, a už můžeme začít úvodním
křížem mši svatou. Někteří stíháme
svátost smíření a po mši zbývá ještě
poděkovat
páteru Šolcovi
za
povzbudivá slova směřovaná k
lipenským poutníkům. A tak jsme
svatého Josefa slavili na Hostýně
ještě jednou – říká P. Šolc – ona se
totiž josefská pouť slavila o neděli
dřív. Venku už vytrvale prší – na
společnou fotku už není moc
pomyšlení. Rychle se přesunujeme
do poutního domu, abychom se po
duchovním občerstvení věnovali také
tomu tělesnému. Na cestu domů se
rozjíždíme většinou autobusy nebo
auty. A tak se už těšíme na další – 5.
ročník. Tomu budou předcházet ještě
poutě na Svatý Kopeček a ke svaté
Anně ve Staré Vodě. Vydejte se tam
s námi.
stuka

Z BOŽÍHO PRAMENE
vzešly v březnu v kostele sv. Jakuba
při mši svaté tři ratolesti. V neděli
16. března Kristýna, v neděli 23.
března Justýna Gabriela a Elen
Johanka. Radostným „služebníkem
křtu“ byl P. Martin. Společenství
shromážděné ke slavení mše svaté
spoluprožívalo s rodiči, kmotry a
příbuznými bohatství předávané při
svátosti křtu těmto malým dětem:
Znamení kříže na počátku slavnosti,
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DĚTEM
Postnička – splnila svou roli. Nakreslete, děti, co jste si odřekly, koho a čím
byste ze své kasičky – postničky – rády obdarovaly. Obrázky můžete
přinést na Boží hod velikonoční v obětním průvodu.
Tajenka:
Na paškálu ze včelího vosku zářilo … svatých ran – znamení našeho
Vykupitele.
Když najdete v 1., 2. a 3. větě chybějící slova, poznáte, kolik zářilo ran na
velikonoční svíci – paškálu.
1. Na památku utrpení Pána Ježíše umlkají zvony a klapou ……. .
2. Když pan farář na Bílou sobotu zapěl Gloria, zachytily se varhany jeho
….. .
3. U …… zvonili ministranti malými zvonky.

.
.
.
které „vyjadřuje Kristovu pečeť na
tom, který mu hodlá náležet, a
znamená milost vykoupení, kterou
nám Kristus získal svým křížem;
exorcismus; vyznání víry církve,
které je pak křtem „odevzdán“;
posvěcení křestní vody modlitbou –
církev prosí Boha, aby skrze svého
Syna, moc Ducha Svatého sestoupila
na tuto vodu, aby se tak „zrodili
z vody a Ducha“ ti, kteří jí budou
pokřtěni; vlastní křest; slavnostní
požehnání dětem, rodičům, kmotrům,
všem přítomným. Děkujeme, Pane,
za Kristýnku, Justýnku a Elenku.
„Celé společenství církve má
částečnou odpovědnost za rozvoj a
uchování milosti, přijaté při křtu,“
připomíná Katechismus katolické
církve.

SVATOŘEČENÍ JANA
XXIII.
a JANA PAVLA II.
bude v Římě o druhé neděli
velikonoční, o neděli Božího
milosrdenství.
Nástin života papeže Jana XXIII.
jsme si připomněli v minulém čísle
FL. Jana Pavla II. má střední a starší
generace ještě v živé paměti, většina
zažila i jeho návštěvu v Olomouci při
svatořečení sv. Jana Sarkandera a sv.
Zdislavy. Živé jsou i vzpomínky
z přenosu mše sv. na svatopetrském
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náměstí v Římě, kdy se celý svět
loučil a děkoval Pánu Bohu za dar
jeho života i dlouhého pontifikátu.
Jan Pavel II. – Karol Wojtyla –
v knize Dar a tajemství věnované
padesátému výročí svého kněžství:
„Přípravě na kněžství, kterou jsem
dostal v semináři, jistým způsobem
předcházela příprava, kterou mi
poskytoval život a příklad rodičů
doma. Má vděčnost patří především
mému otci, který velmi brzy ovdověl.
Ještě jsem nebyl u prvního svatého
přijímání,
když
jsem
ztratil
maminku: nebylo mi ani devět let.
Nevím proto přesně, jak přispěla
k mé náboženské výchově, jistěže
velkým dílem. Po její smrti, a potom
po smrti mého mladšího bratra, jsem
zůstal sám se svým otcem, mužem
hluboké víry. Mohl jsem denně
pozorovat jeho život, který byl
odříkavý. Povoláním byl voják, a
když ovdověl, proměnil se jeho život
v neustálou modlitbu. Stávalo se, že
jsem se v noci někdy probudil a našel
jsem svého otce na kolenou, stejně
jako jsem ho vídal na kolenou ve
farním kostele. Nikdy jsme spolu
nemluvili o povolání ke kněžství,
avšak jeho příklad pro mne byl
jakýmsi prvním seminářem, jakýmsi
domácím seminářem.“

SEMAFORKY O.M.
Ježíš je znamení Boží lásky.

Jdi se umýt. Čistota sluší tělu i duši!
Naplňujme své duše živou vodou
Pánova slova.

V MĚSÍCI KVĚTNU,
který je tradičně zasvěcen Matce
Boží, „bych rád poukázal na
důležitost a krásu modlitby svatého
růžence. Odříkáváním Zdrávasů jsme
přiváděni ke kontemplaci Ježíšových
tajemství a rozjímání ústředních
momentů Jeho života, aby byl On –
stejně jako pro Pannu Marii a svatého
Josefa – středem našeho myšlení,
naší pozornosti a našeho jednání.
Bylo by krásné, kdyby se zvláště
v tomto měsíci máji v rodinách, mezi
přáteli a ve farnosti společně
recitoval svatý růženec nebo nějaká
modlitba k Ježíši a Panně Marii!
Modlitba konaná společně je
drahocenný moment, který upevňuje
rodinný život a přátelství! Naučme se
více modlit v rodině, a jakožto
rodina!
(Papež František: Společná modlitba
upevňuje rodinný život)

PRVNÍ SVATÉ
PŘIJÍMÁNÍ
Není nás sice mnoho, ale jsme rádi,
že se nám už letos dostane veliké
pocty – setkat se se svátostným
Kristem v eucharistii. Letos 15.
června přistoupíme poprvé ke
svatému přijímání. Moc se těšíme na
tu slávu, ale je nám jasné, že to taky
nebude jen tak. Proto bychom Vás
chtěli poprosit o modlitbu. A kdo
vlastně jsme:
° Jmenuji se Lucinka Stejskalová, je
mi 8 let a chodím do ZŠ Sluníčko, do
třetí třídy. Mojí velkou láskou je
hudba, hraji na klavír, zpívám ve
schole. Ráda taky jezdím do divadla.
Nenudím se u dobré knížky a
proběhnu se s chutí na tenise.
° Mé jméno je Valinka Škopová,
před nedávnem jsem oslavila své
deváté narozeniny a chodím do třetí
třídy ZŠ Osecká. Hlavní zálibou je
pohyb všeho druhu – nejraději
tančím a hraju basket. Mám moc ráda
výtvarku.
° Já jsem Míša Šmejkal a je mi 9 let,
chodím do stejné třídy jako Lucka.
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Moc mě baví chodit do Skauta, taky
rád čtu a hraju s bráchou fotbal.
° Tak to jsme my – děti, co jdou letos
k prvnímu svatému přijímání.
Prosíme, vzpomeňte na nás v
modlitbě a vyprošujte nám plnost
Božího požehnání.
gn

POZVÁNÍ NA
KONCERT
v neděli 27. dubna od 17 hodin
v kostele sv. Františka v Lipníku nad
Bečvou k výročí Charity v Lipníku
nad Bečvou. V programu vystoupí
Tupá Šídla: Pavla Radostová – zpěv;
Martina Michailidisová – flétna;
Marie Kopečná, Monika Kopečná,
Alžběta Kopečná, Věra Nosálová,

Adéla Nosálová – smyčce; Pavel
Tomáš, Dalibor Schotli – varhany;
chrámový sbor pod vedením Věry
Nosálové.
pt

NOC KOSTELŮ 2014
Již po páté si Vás dovolujeme pozvat
na poněkud netradiční program v
netradičním čase v našich kostelích –
tedy na NOC KOSTELŮ 2014. V
pátek 23. května se veřejnosti opět
otevřou brány lipenských kostelů,
některých kaplí a jiných prostor,
které jsou nějak spojovány s církví.
Hlavní myšlenkou této celonárodní
akce je přiblížit církev široké
veřejnosti jako živé společenství lidí
dobré vůle, které je otevřeno všem,

kteří hledají... V Lipníku pro letošní
ročník
připravujeme
spoustu
zajímavých hudebních vystoupení,
vrcholem bude koncert hudebního
seskupení
Arrhythmia
(více
informací
na
plakátech).
Jako moto letošního ročníku
posloužil verš z První knihy
Mojžíšovy: „Nechť jsou světla na
nebeské klenbě, aby oddělovala den a
noc. Budou na znamení časů, dnů a
let.“

Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
13.4.
15.4.
17.4.
18.4.

neděle
úterý
čtvrtek
pátek

19.4.
20.4.
21.4.
23.4.
25.4.
26.4.
27.4.

sobota
neděle
pondělí
středa
pátek
sobota
neděle

KVĚTEN
1.5.
čtvrtek
2.5.
pátek
3.5.
sobota
4.5.
neděle
8.5.
čtvrtek
11.5.
neděle
13.5.
úterý
14.5.
středa
16.5.
pátek
18.5.
neděle
23.5.
pátek
25.5.
neděle
29.5.
čtvrtek
31.5.
sobota
1.6.
neděle
8.6.
neděle

KVĚTNÁ NEDĚLE
Svátost smíření v kostele sv. Jakuba od 16.00 do 18.00. Děti a mládež od 15.00
Zelený čtvrtek. V 18.30 mše svatá na památku Poslední večeře Páně, modlitba v Getsemanech
Velký pátek. Den přísného postu. V 15 hodin v kostele sv. Jakuba pobožnost křížové cesty, v 18.30
velkopáteční obřady
Bílá sobota. Během dne modlitby u Božího hrobu v kostele sv. Jakuba, ve 20.00 velikonoční vigilie
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční, sbírka na kněžský seminář
Pondělí v oktávu velikonočním, mše sv. v Lipníku n. B. v 8.00
Sv. Vojtěch, biskup a mučedník, svátek
Sv. Marek, evangelista, svátek
Setkání seniorů
2. neděle velikonoční. Neděle Božího milosrdenství. Svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II.
Koncert k výročí Charity v Lipníku n. B. v 17 hodin v kostele sv. Františka
Sv. Josef Dělník
První pátek v měsíci
Sv. Filip a Jakub, apoštolové, svátek. Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderu
3. neděle velikonoční
Panna Maria, Prostřednice všech milostí. Den vítězství – státní svátek
4. neděle velikonoční. Neděle Dobrého Pastýře. Svátek matek
Panna Maria Fatimská
Sv. Matěj, svátek
Sv. Jan Nepomucký, svátek
5. neděle velikonoční
Noc kostelů
6. neděle velikonoční
Nanebevstoupení Páně, slavnost
Navštívení Panny Marie, svátek. Kladníky hody. Setkání seniorů
7. neděle velikonoční. Mezinárodní den dětí.
Slavnost Seslání Ducha Svatého – Hod Boží svatodušní

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

FARNÍ LISTY 2/2014

________________________________________________________________4

gn

