V Lipníku nad Bečvou 8. června 2014
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

DUCHU SVATÝ, DOBROTO NEKONEČNÁ,
DEJ NÁM VYTRVALOST V DOBRÉM
Milí farníci,
každá neděle je pro nás křesťany svátkem. Proč? To už vědí i děti, které navštěvují hodiny
náboženství. Neděle je pro nás významný den proto, že v tento den vstal Ježíš z mrtvých. Přemohl smrt a
svou vlastní mocí vyšel z hrobu. Ale ještě jedna velká událost se stala v neděli. Bylo to padesát dní po
zmrtvýchvstání. O židovských svátcích Letnicích sesílá Pán Ježíš na apoštoly, shromážděné spolu s Pannou
Marií, slíbeného Ducha Svatého. Není to vůbec zanedbatelná událost, nýbrž velký mezník v životě Církve.
Tady začíná její působení. Apoštolové v síle Ducha Svatého začínají neohroženě hlásat evangelium,
rozcházejí se a Církev se šíří.
To je důvod, proč první křesťané opustili sobotu a začali jako sváteční den slavit neděli. O Letnicích
ale nemáme jenom vzpomínat na to, co se stalo kdysi dávno. Duch Svatý stále působí v Církvi. Sv. Cyril
Jeruzalémský o tom píše:
Duch Svatý, přestože je jeden, na Boží pokyn a ve jménu Ježíšově probouzí různé ctnosti. Jednoho
člověka používá, aby skrze něj zvěstoval moudrost, jinému osvěcuje rozum darem proroctví, dalšímu dává
moc vyhánět zlé duchy a čtvrtému dává moc vykládat Písmo. U jednoho posiluje mírnost (nebo zdrženlivost),
druhého učí to, co je spojeno s láskou k bližním, třetího vede k postu a k askezi, čtvrtého podněcuje
k pohrdání věcmi tělesnými, a konečně dalšího vede, aby se připravoval na mučednictví. Přestože je
v každém člověku jiný, sám v sobě zůstává stále jeden a týž…
Doprovází nás jako bratrský ochránce: přichází, aby nás zachránil, poučil, napomenul, povzbudil, utěšil a
osvítil naši mysl…“
Kéž i v nás probudí ctnosti, vede nás životem, chrání nás, poučuje, napomíná, povzbuzuje, utěšuje a
osvěcuje. Jen je třeba o to prosit, dovolit mu, aby v nás konal své dílo, nebránit mu.
P. Martin

RADOST
je plodem Ducha svatého. Právě
tento Duch, v plnosti přebývající
v Kristově osobě, ho učinil během
jeho
pozemského
života
tak
pozorným
a
vnímavým
vůči
každodenním radostem a tak
ohleduplným a přesvědčivým, když
znovu uváděl hříšníky na cestu, na
níž srdce a duch opět mládnou!
Tentýž Duch působil i v Panně Marii
a ve všech světcích. A ještě dnes
dodává tolika křesťanům radost
z toho, že každý den mohou prožívat
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své zvláštní povolání v míru a naději
a že dokážou překonávat zklamání a
utrpení.
(Pavel VI. Gaudete in Domino)

PRVNÍ SVATÉ
PŘIJÍMÁNÍ
V pokoji na stěně visí obrázek,
kterému věnuje vnouče soustředěnou
pozornost. Na obrázku je Pán Ježíš se
skupinkou dětí a pár řádků drobným
úhledným písmem: „Upomínka na
první svaté přijímání 8. dubna 1923.“
„Ne, to není můj obrázek, dostala ho

vaše prababička Mařenka,“ odpovídá
babička na vnoučkův dotaz. Chlapec
s údivem a prohloubeným zájmem
prohlíží starý dokument o prvním
svátostném setkání prababičky se
Spasitelem. Také se připravuje na to
setkání v hodinách náboženství i
doma. Těší se spolu s rodiči a všemi
blízkými. Rodiče děkují Bohu za dar
víry, za milost přivést své dítě ke
stolu Páně.
Lucie, Valérie, Michale,
kéž jsou vám i modlitby naše, vašich
bratří a sester farností, spolehlivými
pomocníky na cestě k prvnímu

________________________________________________________________1

svatému přijímání i na další cestě.
Pro „upomínku“ na tento den najděte
doma takové místečko, aby se vám
tento den nevytrácel z paměti a
připomínal pravou radost.

JAKO SLUNÍČKA
svítily krásně žluté gerbery před
kostelem v náruči gratulantů KDU –
ČSL.
Popřáli
a
„sluníčky“
počastovali maminky při příležitosti
Svátku matek. Díky za ně od
maminek a přání ode všech: pevnou
víru, Boží požehnání, aby vzcházelo
vždy dobro z každého konání.

VELIKONOČNÍ
SLUŽBA

Anna Klementová

Pracovala jsem v okresní nemocnici
na interně. Před sedmi lety na mě
připadly dvě noční služby na
Velikonoce, v sobotu i v neděli.
Trochu
mě
to
mrzelo. Na
Velikonoce, největší a nejkrásnější
svátky, budu jenom sloužit a spát.
Pro náročnost a velkou kapacitu
oddělení byly na denní i noční vždy
dvě sestry. Večer jsem nastoupila se
starší kolegyní do služby, oddělení
bylo jako vždy plné. Na jednom
pokoji
ležely
dvě
pacientky,
spolužačky z dětství, vitální, asi
šedesátileté ženy. Hodinu po začátku
směny přiběhla jedna z nich a
zděšeně volala o pomoc. Její
kamarádka přestala dýchat. Popadla
jsem ambuvak a přenosný telefon a
s kolegyní jsme běžely na pokoj. Na
lůžku
ležela
nehybná
paní,
nedýchala,
ani
pulz
jsme
nenahmataly. Okamžitě jsem zahájila
resuscitaci, kolegyně odběhla pro
resuscitační vozík a připravit
pomůcky pro zajištění žilního vstupu.
Jako naschvál se nedařilo telefonicky
přivolat lékaře, službu měl pan
primář. I při telefonování jsem dále
dávala umělé dýchání, masáž srdce a
vysílala střelné modlitby: „Bože,
prosím, pomoz mi, nech tuto ženu
žít.“ Životní funkce se ale pořád
nevracely. Primáře jsem nakonec
našla, byl na chirurgii na konziliu,
potřebovali vyšetřit pacienta před
operací. Právě když se objevil ve
dveřích, začala pacientka popadat
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dech a zakašlala. Bohu díky,
záchrana se podařila. Pan primář paní
vyšetřil a dal pokyn k překladu na
jednotku intenzivní péče. Vše trvalo
asi pět minut, krátká doba, ale
v těchto
okamžicích
nekonečně
dlouhá. Věděla jsem, že pacientka je
křesťanka. Děkovala nám za návrat
do života. Věřím, že děkovala i Pánu
Bohu. O té Veliké noci zvítězil u ní
život nad smrtí.
Ten rok jsem nebyla na velikonoční
vigilii, ale Bůh mně dopřál zakusit
tento pro mě nezapomenutelný
duchovní zážitek. Resuscitací jsem
sice jako zdravotní sestra zažila víc,
ale v tu noc to bylo tak symbolické; a
ještě mě pro to všechno Bůh použil
jako nástroje.

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Ve své nejhlubší podstatě je každé
kněžské
povolání
velkým
tajemstvím, je to dar, který
člověka nekonečně přesahuje.
Každý z nás kněží to zřetelně
zakouší po celý život. Tváří v tvář
velikosti tohoto daru cítíme, jak
ho nejsme hodni. Povolání je
tajemstvím Božího vyvolení: „Ne
vy jste si vyvolili mne, ale já jsem
vyvolil vás, a určil jsem vás
k tomu, abyste šli a přinášeli
užitek a váš užitek aby byl trvalý“
(Jan 15,16).
Jan Pavel II. Dar a tajemství

KNĚŽSKÁ JUBILEA
P. MARTIN MALIŠKA
oslaví stříbrné jubileum svého
kněžství. Kněžské svěcení přijal 24.
června 1989 v olomoucké katedrále.
Děvčata ze 4. a 5. ročníku
náboženství položila P. Martinovi
několik
otázek.
Odpovědi
poodkrývají prostor a čas zrání jeho
povolání. Děkujeme děvčatům za to,
že se ptala, otci Martinovi za to, že
odpovídal:
Otče Martine,
který ze svatých je Vám nejbližší,
kterého máte nejraději?
Kromě mého křestního patrona sv.
Martina je to sv. Jan Bosko a sv.

František Saleský, kteří vynikali
trpělivostí
a
laskavostí,
tedy
vlastnostmi, které mně tak často
chybí.
Jaký byl Váš duchovní vzor
například z řad kněží, učitelů,
osobností,…?
Byl to kněz, salesián, který k nám do
Pozlovic dojížděl z Luhačovic, můj
duchovní vůdce a zpovědník. Později
také pan farář, jezuita, který byl léta
v komunistickém kriminále, ale
zůstal věrný Pánu Bohu i svému
povolání. Ta věrnost mě fascinovala.
Kdy jste si poprvé řekl, že byste se
mohl stát knězem?
Bylo to na střední škole, asi
v šestnácti letech.
Předcházelo tomu nějaké „volání“
či „znamení“ – zažil jste nějaký
silný duchovní zážitek?
Žádný zvláštní duchovní zážitek jsem
nezažil. Bylo to jemné „volání“. Jistě
na tom mají zásluhu právě kněží,
kteří u nás působili a dávali dobrý
příklad.
Jaká je Vaše oblíbená barva?
Nemám
nějakou
vysloveně
oblíbenou barvu.
Jaký je Váš oblíbený film nebo
kniha?
Nemám jeden oblíbený film, mám
rád detektivky. Rád čtu např. knížky
Torey
Haydenové,
speciální
pedagožky, která perfektně píše o své
práci s dětmi s poruchami chování.
Co rád děláte ve volných chvílích,
jak relaxujete?
Ve volných chvílích si něco čtu, hraji
na klavír; pokud to zdraví dovolí,
jezdím na kole, také rád sleduji ligu
mistrů.
Jaký je Váš největší trapas?
Bohu díky, dosud jsem nezažil
trapas, který by se mně tak vryl do
paměti, že bych si ho teď vybavil.
Který den v roce je pro Vás
nejoblíbenější?
Neděle velikonoční.
Máte nějaký oblíbený kostel –
poutní místo, kam se rád vracíte?
Mým oblíbeným poutním místem,
kam se rád vracím, je Provodov.
Malé poutní místo v našich horách,
pár kilometrů od Pozlovic. Od
malička jsme tam chodili s rodiči na
poutě k Panně Marii kojící.
Setkal jste se někdy s některým
papežem?
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Bohužel jsem neměl tu čest setkat se
osobně s některým papežem.
Máte nějaký oblíbený úryvek
z Bible?
Mám: „Tak Bůh miloval svět, že dal
svého jednorozeného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)
Otče Martine, děkujeme Pánu
Bohu za dar Vašeho kněžství. Pro
naše přání do dalších let
nenacházíme pěknější než to, co
Vám, kněžím, odkázal svatý Jan
Pavel II.: „Milujte své kněžství!
Buďte mu věrní až do konce!
Dokažte
v něm
vidět
onen
evangelijní poklad, pro který stojí
za to dát všechno“ (srov. Mt 13,44).
Kéž Vám dá Pán zdraví, sílu,
žehná Vám a Panna Maria
provází.
P. KAREL JAŠEK, SDB,
byl vysvěcen v Olomouci 22. června
před čtyřiceti roky a v našich
farnostech působil v letech 1990 –
2003. Deset let působil v Havířově –
Šumbarku ve farnosti sv. Jana Boska,
k jejímuž založení a budování byl
povolán z Lipníka n. B. V současné
době
žije
ve
svém
rodišti
v Samotiškách, působí na Svatém
Kopečku a občas v našich farnostech.
Otče Karle, ke čtyřicátému výročí
kněžského svěcení Vám přejeme,
aby Vám dal Bůh zdraví a sílu být
nadále dobrým a radostným
správcem Božích tajemství pod
ochranou Panny Marie a svatého
Jana Boska.
P. ThDr. ANTONÍN KLEVETA
18. 1. 1904 – 16. 5. 1969
V tomto roce si připomínáme 110.
výročí narození a 45. výročí úmrtí P.
ThDr. Antonína Klevety. Je pohřben
na lipenském hřbitově. Jeho památku
připomíná při západní zdi hřbitova
náhrobní deska na rodinném hrobě
rodiny Smažinkovy, z níž pocházela
jeho
maminka.
Studoval
na
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, po maturitě pokračoval ve
studiích bohosloví v Olomouci a ve
Strassburku. Kněžské svěcení přijal
v Olomouci. V letech 1928 – 30
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pobýval
v Jeruzalémě
jako
představený Poutního domu a
vicerektor hospice Svaté rodiny.
V roce 1931 byl kooperátorem ve
Slatinicích. Od r. 1932 působil na
CM
fakultě
UP v Olomouci.
Nacistická
okupace
znamenala
zatčení a koncentrační tábory Brig,
Amberg, Wohlau. Po válce pracoval
opět na CM fakultě Palackého
univerzity. Řádným profesorem byl
jmenován v roce 1947, kdy mu byl
udělen ČS válečný kříž 1939. Pro
věrnost církvi byl z funkce odvolán a
ustanoven kooperátorem v Lipníku n.
B. v letech 1951 – 52. Do roku 1957
byl na nucené zdravotní dovolené.
V té době byl odsouzen za
nekompromisní postoj, internován na
Borech do roku 1960. V roce 1968 se
vrátil na CM fakultu v Olomouci
jako řádný profesor. To mu zbýval
rok života. Toužil ještě jednou
navštívit Řím, kde měl mít audienci u
Svatého otce, k němuž ho měl uvést
kardinál Josef Beran. Sen se nesplnil.
16. 5. 1969 zemřel. Den na to zemřel
i dr. Josef Beran. Tak téměř ve
stejnou dobu skončilo pozemské
putování dvou vlastenců a hlasatelů
pravé víry. A tak místo audience u
Náměstka Kristova spolu odešli k
nebeskému Otci. - Připraveno podle
záznamu pana Josefa Daňka, přítele
P. Antonína Klevety.
VZPOMÍNKU
věnujeme P. Eduardu Langerovi,
SDB,
lipenskému
rodáku,
u
příležitosti 20. výročí odchodu na
věčnost 2. července 1994. Kromě
jiného studoval baltské jazyky,
působil v salesiánském středisku
v Hodoňovicích,
byl
vězněm
komunismu,
dožil
v lipenském
domku
po
rodičích,
který
v posledním roce života, kromě
nemocničních pobytů, neopouštěl,
ale z okna podkrovního pokojíku
sledoval a vnímavě sdílel život svého
rodiště a jeho obyvatel. Za všechny
se modlil, všem žehnával.

SEMAFORKY O.M.
Být věřící znamená vše vložit do
Božích rukou.

Velikost člověka je v tom, že uzná
svou malost.
Ani jeden den bez Písma svatého.
Každá svátost – nevyčerpatelná
studnice – nekonečná hodnota na
dosah.
Ty a Ježíš – nepřemožitelná dvojice!

VALNÁ HROMADA
Katolického spolkového domu se
konala 3. května 2014. Předseda Ing.
Mikulec zhodnotil práci za minulý
rok, finanční zprávu členové
odsouhlasili. O poutních zájezdech
podal zprávu pan František Dohnal a
o přípravě zájezdu na Turzovku a do
Györu, kterou plánujeme na srpen,
hovořil pan Kopecký. Členové
vyslechli
zdůvodnění
výpovědi
nájemci restaurace panu Mikešovi a
informaci o plánovaném novém
nájemci panu Sofkovi. Opět jsme
měli výborné pohoštění, díky našim
členkám paní Terrichové a paní
Onderkové. S radostí jsme přijali
nového mladého člena pana Ondřeje
Vlčka. Takže doufáme, že se náš již
hodně přestárlý kolektiv přece jen
omladí. Na závěr nám dal P. Martin
požehnání do další práce.
A.K.

LETNÍ PUTOVÁNÍ
S KSD
Katolický spolkový dům v Lipníku n.
B. pořádá ve dnech 23. 8. až 25. 8.
2014
autobusový
zájezd
TURZOVKA – VEĽKÝ MEDER –
GYÖR. Odjezd 23. 8. v 9.00 od
zvonice na Turzovku. Cestou
z Turzovky zastávka v Piešťanech.
Večer příjezd do Veľkého Mederu
k ubytování ve dvou-, tří- a
čtyřlůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením a kuchyňkou.
Druhý den ve Veľkém Mederu –
návštěva kostela, možnost účasti na
mši svaté, prohlídka města a exkurze
– vodní dílo Gabčíkovo. Odpoledne
koupání v nedalekých lázních. Třetí
den ráno odjezd z Veľkého Mederu
do maďarského Györu, prohlídka
města, po obědě přes Bratislavu
odjezd domů. Předpokládaný návrat
kolem 20. hodiny. Cena zájezdu je
stanovena na 1450,- Kč. Děti do 15
let vklad neplatí, platí pouze za
přistýlku
přímo
u
správce
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ubytovacího
zařízení.
Platba
v termálních lázních individuální.
Doporučujeme zařídit si cestovní
připojištění
cesty
do
ciziny.
Nejvhodněji u CK G-tour vedle
pošty. Závazné přihlášky včetně
vkladu podávejte u p. Kopeckého –
Smetanova ul. 715, Lipník n. B., tel.
581 771 026, mobil 605 517906 –
večer.
Vedoucí zájezdu Ivan Kopecký

NOC KOSTELŮ
V pátek 23. května podvečerní hlas
zvonů ohlašoval, že začíná NOC
KOSTELŮ 2014. Letošním hlavním
tahákem byl koncert skupiny
ARRHYTHMIA, což potvrdilo i
necelých 300 návštěvníků, kteří přišli
do Meditační zahrady. Návštěvnost
dalších programů byla již sice
skromnější, ale i tak se poutníci měli
na co těšit. Vybral si každý. Tento
rok se poprvé do akce zapojila i
farnost v Týně nad Bečvou. I tam si

pořadatelé akci pochvalují. Už nyní
se všichni těšíme na příští rok a
lámeme si hlavu tím, co pro své
věrné
i
nové
návštěvníky
přichystáme. A také, jak lépe
zabezpečit reklamní poutač v podobě
žlutého trička s logem Noci kostelů
před odcizením, což se nám letos
jako jediné nepodařilo.
GaN

CHARITA HRANICE
STŘEDISKO
LIPNÍK N. B.
Děkujeme všem, kteří se připojili k
„Postní almužně“. V Lipníku nad
Bečvou se na pomoc lidem v nouzi
vybralo celkem 6.353,- Kč, v Hlinsku
1.164,- Kč a v Týně 2.141,- Kč.
Tříkrálové dobrovolníky zveme na
dvě setkání. V pátek 13. června 2014
v Letním kině v Hranicích se bude
promítat pro koledníky, jejich rodiče
a kamarády český film „Pojedeme k

moři?“. Začátek promítání ve 21
hodin, vstupné 20,- Kč. O
prázdninách je pro naše koledníky
připraveno setkání v sobotu 12.
července ve 14 hodin v Lipníku n. B.
spojené s komentovanou prohlídkou
města a jeho historických památek.
Setkání vyvrcholí posezením u
podvečerního táboráku. Při realizaci
Tříkrálové sbírky spolupracuje s
Charitou Hranice 720 dobrovolníků a
uvedené
akce
pro ně jsou
organizovány jako malé poděkování
a projev vděčnosti za účast na
charitním díle.

PŘI UZÁVĚRCE
tohoto čísla FL 1. 6. zastihla naše
farnosti zpráva, že P. Martin je
povolán od 1. 7. do farnosti Senice
na Hané.

Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
červen
8.6.
neděle
10.6.
úterý
11.6.
středa
12.6.
čtvrtek
15.6.
neděle
19.6.
čtvrtek
20.6.
pátek
24.6.
úterý
27.6.
pátek
28.6.
sobota
29.6.
neděle
červenec
5.7.
sobota
6.7.
neděle
25.7.
pátek
26.7.
sobota
27.7.
neděle
6.8.
středa
15.8.
pátek
22.8.
pátek
23.8.
sobota
24.8.
neděle
25.8.
pondělí

Seslání Ducha Svatého, slavnost; setkání schol – farní kostel v Hranicích – 14 hodin
Biblické tance – v 17 hod. za pěkného počasí na faře, za deště na W–FITu
Udělování svátosti nemocných v Týně v 17.00, v Lipníku v 18.30
Udělování svátosti nemocných v Hlinsku v 17.30
Nejsvětější Trojice, slavnost; první svaté přijímání
Těla a Krve Páně, slavnost
Festival Pod nebesy v Meditační zahradě (pátek 20. a sobota 21.6.)
Narození sv. Jana Křtitele, slavnost; výlet dětí z náboženství na Lukov a Provodov
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, slavnost; táborák na zakončení školního roku
Neposkvrněné Srdce Panny Marie
Sv. Petra a Pavla, slavnost
Sv. Cyril a Metoděj, slavnost.
V Týně zádušní mše svatá za Gabrielku, dceru B. Smetany – 160 let od úmrtí
Svatý Jakub, apoštol; od 21. 7. do 25. 7. prázdniny scholy
Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie; pouť na Staré Vodě
Svatojakubské hody v Lipníku n. B.
Proměnění Páně, svátek
Nanebevzetí Panny Marie, slavnost
Adorační den farnosti Hlinsko
Zájezd Katolického spolkového domu 23. – 25. 8.
Svatobartolomějské hody v Hlinsku
Začátek společných prázdnin kluků

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
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