V Lipníku nad Bečvou 13. července 2014
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

KRISTE, TY DÁVÁŠ CÍRKVI PASTÝŘE, JEJICH SLUŽBOU SE UJÍMÁŠ SVÉHO LIDU
„Když slouží kněz mši svatou, oslavuje Boha,
obveseluje anděly, vzdělává Církev, pomáhá živým, zjednává pokoj zemřelým, ..."
a sebe činí účastným všeho dobra.“
Milí farníci,
píšu Vám poslední úvodník, protože od 1. července jsem byl ustanoven farářem ve farnosti Senice
na Hané a exkurendo administrátorem ve farnosti Cholina. Budu stručný. Posláním každého kněze
je vést svěřené lidi, aby navázali živý vztah k našemu Pánu, Ježíši Kristu. To byla také má snaha –
abychom k němu měli všichni „nadstandardní“ vztah. Kéž bychom na cestě za ním vytrvali. Děkuji
všem, kteří mně jakýmkoli způsobem pomáhali. Pokud jsem někoho zklamal, dal špatný příklad,
pohoršil, prosím o odpuštění. Také prosím o modlitby za sebe i za svého nástupce, otce Stanislava.
Ještě jednou za všechno děkuji a všem přeji zdraví, pokoj v srdci a radost z víry.
P. Martin
Poděkování Pánu Bohu za kněze
Dobrý Bože, završuje se míra
času poslání otce Martina v našich
farnostech. Děkujeme ti za čtyři roky
jeho života mezi námi, děkujeme za
to, že jsme měli vždycky kněze,
dobré kněze. Vděčně jsme si to
připomínali nedávno při květnových
narozeninách otce Martina, kdy nám
však ani na mysl nepřišlo, že se jeho
působení u nás krátí.
Prosíme tě v tento čas, náš Pane,
za otce Martina, kterého posíláš jako
pastýře do jiného kraje, prosíme tě za
kněze Stanislava, kterého nově
povoláváš k nám. Odplať jim oběma,
že následují tebe, Dobrého Pastýře, a
v Duchu svobody Božích dětí
odpovídají v pokoře, s láskou „zde
jsem, Pane, …“.

Slovo otci Martinovi
Otče Martine, ta čtyři léta života
v našich farnostech uběhla velmi
rychle a zanechávají stopu v životě
Vašem i v životech našich, Vašich
farníků farnosti lipenské, hlinské a
týnské. Začínali jsme společnou
cestu mší svatou o patrociniu kostela
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sv. Jakuba v červenci roku 2010 a
následovala neděle za nedělí a den za
dnem při slavení Eucharistie v našich
chrámech a kaplích. Přibyly nové
ratolesti, které jste pokřtil, mladá
manželství, řada dětí, které pod
Vaším vedením poznávaly Pána
Ježíše a poprvé přistoupily ke
svatému přijímání. Kolik bylo těch,
kterým jste podal Posilu v nemoci i
pro cestu na věčnost a nakonec i
vyprovázel na poslední cestě
pozemské. Adoracím Nejsvětější
Svátosti o prvních čtvrtcích a pátcích
předcházely
Vaše
návštěvy
nemocných. S úctou jste k nim
spěchával se Spasitelem na srdci. Tak
jste, krajan od Panny Marie
Provodovské, prostoupil duchovním
otcovstvím naše životy v krajině
Pobečví pod Oderskými vrchy a na
Záhoří pod ochranou Panny Marie
Svatohostýnské. Brzy po svém
příchodu jste nám prozradil, že Vaše
rozhodování pro kněžství brzdily
obavy z kázání. V našich farnostech
po celá čtyři léta jste dostával
vysvědčení s pochvalou za homilie a
z nich vybírané myšlenky pro Farní
listy jako „SEMAFORKY O. M.“

Čas od času pobývala s Vámi
mezi námi Vaše maminka. Vzájemné
láskyplné pouto matky a syna bylo
pro nás viditelné a nejednou
v promluvách o maminkách i
slyšitelné. Kéž dá Pán Vaší mamince
zdraví a hodně sil, abyste mohl ještě
hodně dlouho prožívat její péči a
něhu, stejně jako ona tu Vaši.
Děkujeme Vám za vše, co jsme
pod Vaším vedením prožili, za
nasazení při hlásání Božího slova, za
prožívání Nejsvětější Oběti.
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Při Vašem kněžském jubileu
jsme si připomněli, že být knězem
je Boží vyvolení a poslání.
V těchto dnech připomínáme i
slova papeže Františka:
Když nám Hospodin svěřuje
poslání, podpírá nás … mocí svého
Ducha, jenž působí, že tomuto
poslání zcela náležíme a toto poslání
zásadně poznamenává naši identitu…
Když navštěvujeme nemocné, když
vysluhujeme svátosti, když vyučujeme
katechismus, ve všech našich
kněžských činnostech spolupracujeme
s Kristovým
působením
v srdcích křesťanů a současně –
skrze to, co konáme, – Pán
sjednocuje naše srdce se svým, …
uvažujme o tom, co znamená
přijmout od Pána poslání, a zároveň,
co znamená spolupracovat na jeho
díle v lidských srdcích.
„Myslete na toho, který snesl,
když mu hříšní lidé prudce
odporovali, abyste neumdlévali a
vnitřně neochabovali.“
Přejeme Vám, otče Martine,
hojnost darů Ducha Svatého pro další
spolupráci s Pánem na jeho díle
v lidských srdcích, pokoj a radost,
zdraví. Mějte otevřené srdce pro ty,
kteří Vás v nových farnostech
očekávají. Kéž mají otevřená srdce
pro Vás i Vaši noví farníci v Senici
na Hané a v Cholině.
Se stejným přáním se obracíme
k duchovnímu správci, P. Stanislavu
Suchánkovi, který do naší farnosti
přichází. Kéž oba najdete v novém
prostředí domov.

Pod Tvou ochranu, Panno
Maria, svěřujeme naše kněze a
prosíme, buď jim Matkou
pomocnou ve vedení svěřeného
Božího lidu, v následování Tvého
Syna.

Semaforky O. M.
Výběr z bohaté sbírky:
Mluvme tak, aby řeč léčila a
druhým pomáhala žít dobře.
Kéž bychom byli pozornými žáky
ve škole Lásky.
Modlitba a služba bližnímu jsou
dvě rodné sestry.
Ježíš je stále s námi, ustanovil
svátosti, aby nás občerstvoval na
cestě do Božího království.
Bohatý není ten, kdo má mnoho
majetku, ale ten, kdo má hodně
lásky.
Křest je brána, kterou vstupujeme
za Ježíšem.
Radost a modlitba patří k sobě.
Člověk se potřebuje modlit, aby
zůstal duševně zdráv.
Buďme vděčni, potom budeme
spokojenější.
Vděčnost
proměňuje
život
člověka.
Pokorný člověk jedná se všemi
uctivě.
Smrt je dostaveníčko s naším
Pánem.
Ticho je cesta, po které můžeme
proniknout do tajemství.
Práce je velký úkol pro člověka, je
to poslání od Boha.
Křesťan musí odvádět dobrou
práci.
Každá práce je příležitost, jak
oslavit Boha.
Chrámy jsou svědky radostné a
živé víry našich předků.
Kostel je domovem, hradem, kde
vnímáme Boží blízkost.
Kříž je vyznáním víry, obnovy
křtu, zřeknutí se zlého.
Blahoslavenství – návod, jak dojít
do nebe.
Desatero – cesta ke štěstí.
Jak soudíme, tak budeme souzeni.
Spíš než hodně vědět – hodně
milovat!
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