V Lipníku nad Bečvou 31. srpna 2014
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

DYCHTÍŠ-LI PO MOUDROSTI, ZACHOVÁVEJ PŘIKÁZÁNÍ A HOSPODIN TĚ JÍ OBDAŘÍ
„… přikázání mají funkci pedagogů přivádějících ke Kristu.“

Drazí farníci lipničtí, týnští, hlinští,
v těchto Farních listech se Vám chci představit. Jmenuji se Stanislav Suchánek a pocházím
z Uherského Brodu. Mám čtyři bratry a čtyři sestry, jsem sedmý v pořadí a mám třicet sedm
let. S Lipníkem mě doposud spojoval P. Karel Jašek a několik pobytů zde, když jsem byl
mládežník. Teď jsem zde jako Váš farář, a to bude asi trochu jiné, přesto intenzivní. Těším
se, že Vás budu víc poznávat a budeme společně kráčet blíž Bohu a sobě navzájem.
P. Stanislav
„EVANGELIUM
V AKCI“
…nabízení a dosvědčování velkých a
silných, všem lidem společných
hodnot. Patří k nim úcta a podpora
každého člověka a jeho specifických
možností, úsilí o radost ze života a
solidaritu v dobrém, spolupráce na
budování společnosti s lidskou tváří,
touha po uskutečnění snu o
spravedlnosti a pravdě, která nás
všechny převyšuje, která přináší
svobodu a každému z nás i všem
zároveň trochu štěstí, svědectví
lásky, dobroty, milosrdenství a
odpuštění.
(C. Nanni: Preventivní systém Dona
Boska v dnešním světě)

HODNOTY, KTERÉ
DALA
RODINA
DONU BOSKOVI:
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Činná a shovívavá, vlídná a pevná
láska, pracovitost, smysl pro
Boha, rozumnost, odvaha, záliba
ve společné práci a v životě ve
společenství.

SMYSL PRO BOHA
Bůh tě vidí – bylo nejčastější rčení
matky
Markéty.
Dovolovala
chlapcům běhat po okolní přírodě,
ale než odešli, připomínala jim:
„Pamatujte, že Bůh vás vidí.“ Když
je přistihla, jak se hádají nebo se ji
pokoušejí obelhat, říkala: „Pamatujte
si, že Bůh vidí i vaše myšlenky.“ Ale
Bůh, kterého je učila poznávat, nebyl
Bůh policajt, který číhá, aby je
ztrestal. Když byl krásný západ
slunce nebo obloha plná hvězd nebo
louka plná květů, upozorňovala je na
tuto nádheru slovy: „Jak krásný svět
nám Bůh stvořil! Co hvězd rozesel
nad námi na obloze! Co krásy stvořil
Pán kolem nás a pro nás!“ Když
skončili žňovou sklizeň nebo sklizeň
hroznů a všichni se vraceli vyčerpaní
domů, připomínala: „Děkujme Pánu,
že jsme dobře sklidili, že budeme mít
co jíst. Jak je k nám dobrý!“ A když

někdy bouře a krupobití všechno
zničily,
matka
nepřestávala
důvěřovat a říkala: „Bůh dal, Bůh
vzal. Ví proč. Asi proto, že jsme
nebyli dobří. S ním si nesmíme
zahrávat.“ Jan se tak naučil znát a
vidět nejen matku, bratry a bližní, ale
i osobu Boha. Osobu neviditelnou,
která je všude, nejen v nebi, ale i
mezi nimi doma i ve tváři chudáků i
v hlase svědomí.
T. Bosco – C. Nanni: Dej mi duše

PRÁZDNINOVÉ
UDÁLOSTI
*Rozloučení

s P.
Martinem
Mališkou v neděli 13. července.
*Uvedení nového duchovního
správce farností P. Stanislava
Suchánka v pondělí 14. července
děkanem P. Jiřím Doleželem
s obnovou kněžských slibů při
večerní mši svaté v kostele sv.
Jakuba v Lipníku n. B.
*Katolická charismatická konference v Brně ve dnech 9. – 13.
července 2014, jejímž mottem
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byla slova apoštolů zachycená u
sv. Lukáše (11,1) „Pane, nauč nás
modlit se“, hostila i lipenské
účastníky.
*První nedělní mše svatá s otcem
Stanislavem byla v neděli 20.
července.
*Prázdniny scholy od 21. do 25.
července proběhly mimo jiné i ve
znamení příprav na Svatojakubské
hody
i
setkáním
s otcem
Stanislavem při mši svaté i při
hrách.
*Autobusová pouť na Starou
Vodu 26. července s KSD.
*Pěší pouť na Starou Vodu
s Okrašlovacím spolkem Lípa
v počtu 9 poutníků.
*Při oslavě patrona lipenského
chrámu v neděli 27. července byl
hlavním celebrantem mše svaté
P. Karel Jašek, hudbou a zpěvy
provázela cimbálová muzika
Okybača. Odpolední modlitby při
požehnání vedl P. Josef Pelc.
Zábavný program probíhal na
farním dvoře, v Meditační zahradě
a na náměstí. Hned po požehnání
v 15.30 upoutala v Meditační
zahradě děvčata ze scholy
pohádkou o Marušce a dvanácti
měsících.
Na
dvoře
hrála
cimbálová muzika Okybača.
*Chrámový sbor se podílel svými
sbory při všech zmíněných
událostech života farností.
*Hojná účast farní rodiny na
zabezpečení hodového pohoštění.
*Panu Dohnalovi bylo pětaosmdesát.
*Hlinskému zvonu Bartoloměj
250.
*23.–25. srpna zájezd Katolického
spolkového domu: Turzovka,
Nitra, Velký Meder, Gabčíkovo,
Györ, Bratislava.
PĚTAOSMDESÁTNÍKEM

spolu s ním děkovali za dar života
a všechna životní obdarování,
jimiž přispíval i k životu farní
rodiny. S jeho jménem je spjata
obnova spolkového života i
samotného Katolického spolkového domu Na Nadsklepí po roce
1989. Když zapojil do práce a
výmalby přátele a rodinné
příslušníky, mohla se v září 1992
konat v květinami vyzdobeném
celém domě Jiřinková slavnost.
Vyhrávala tehdy malá hudební
skupina, jejímž členem byl i první
polistopadový předseda spolku
pan Květoslav Veselý; mládež
slavnost roztančila Smetanovou
Jiřinkovou polkou. Díky Vám,
pane Františku Dohnale, za
všechnu příkladnou neúnavnou
práci, i přes zdravotní trampoty a
přibývající roky. Díky za tradici
poutí, zvláště těch mariánských.
Kéž Vás a všechny Vaše blízké i
nadále objímá mateřskou něhou
Panna Maria a s Božím Synem
Vám i Vašim blízkým žehná.
PS: Aby měl i další život tak
výbornou chuť i vůni jako ty
skvělé koláčky po mši svaté!
Děkujeme.

HODY V HLINSKU
„Jako děti jsme se na ně každý rok

dlouho těšívali: že přijede kolotoč,
houpačky, střelnice, a že si
budeme moci za výpomoc při
žních koupit za korunu sodovku.
V předhodovém týdnu jsme od
pondělka vyhlíželi komedianty. A
když se v Bednované konečně
objevili, doprovázeli jsme je, celý
houf nedočkavých kluků, až na
Dědinu.
Tam
se
vždycky
utábořili,…
jmenovali
se
Kameničtí a byli to lidé pořádní a
pracovití… Kolotoč stával na
návsi. Stará paní Kamenická jeho
produkci doprovázela hudbou na
kolovrátek. A tak jsme – a rádi –
do nekonečna poslouchávali jednu
a touž melodii...

V hodový den dopoledne jsme
chodívali do kostela na hrubou,
která bývala zvlášť slavnostní:
byla sloužena třemi panáčky.
Nejdůležitější celebrant měl na
sobě ornát, ostatní dva dalmatiky;
všechna mešní roucha v červené
barvě, protože svatý Bartoloměj,
jemuž je hlinský kostel zasvěcen,
byl mučedníkem. Na kůru, ale my
v Hlinsku jsme říkali na pavlači,
doprovázela zpěvy kromě varhan i
dechovka, která pak do oběda
koncertovala před hospodou a po
obědě vyhrávala na výletišti
v zahradě u Vymětalíků…“
z Knížky o Hlinsku A. Dohnala
V Hlinsku si letos připomínají
250 let zvonu Bartoloměj. Za
druhé světové války v roce 1942
musel opustit věž kostela spolu
s dalšími
dvěma
zvony
pořízenými v roce 1926, ale patřil
k těm šťastnějším, které se po
válce našly neroztavené v Praze, a
vrátil se do věže hlinského kostela
v srpnu 1945. Podrobnější zprávu
o zdejších zvonech zanechal Alois
Dohnal v knížečce Hlinské zvony.

TÝNSKÁ FARNOST
Ještě na počátku 17. století patřil Týn
k hlinské farnosti sv. Bartoloměje.
Týnští
dlouho
usilovali
o
samostatnou duchovní správu. Roku
1707 zřídili hřbitov, na něm roku
1733 kapli Panny Marie. Věž se
datuje k roku 1777 a k rozšíření
kaple o apsidu došlo v roce 1847.
Kolem roku 1785 byla postavena
přízemní fara, ale samostatná
duchovní správa se datuje od roku
1805.
Hřbitov
kolem
kaple
nedostačoval, proto vznikl r. 1898
nový. Na malém starém hřbitůvku
poblíž
vchodu
do
kostela
zasvěceného Jménu Panny Marie,
vzniklého
z původní
kaple
zmíněnými přístavbami, je místo
odpočinku Gabrielky Smetanové.
Bedřich Smetana při svých pobytech
v Týně hrával na varhany tohoto
kostela. Traduje se, že jeho
nejoblíbenější písní byla „Pozdvihni

Tuto událost životaběhu milého
bratra v Kristu pana Františka
Dohnala jsme si připomněli
v neděli 10. srpna 2014 v kostele
sv. Jakuba. Při mši svaté jsme
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se duše z prachu, zaleť k rajským
výšinám, s bázní, ale beze strachu
vstup tam v lásky svatý chrám.“
Můžeme si ji vyhledat v Kancionálu
pod číslem 517 a vděčně souznít s
myšlenkami všech sedmi slok. Snad
se tu poprvé ozvaly i motivy
ukolébavky Hajej můj andílku,
kterou zpívávala Gabrielce její
týnská chůvička.
K významným osobnostem, které ve
farnosti působily, patří P. Jan
Baďura, děkan a vlastivědný
pracovník, zpracoval Lipenský okres
Vlastivědy Moravské, z níž jsou
čerpána některá data tohoto textu.
Ve farnosti působil v letech 1892 –
1901. Druhou osobností byl P.
František
Přikryl,
spisovatel,
vydavatel Záhorské kroniky; působil
zde v letech 1901 – 1912.
V uplynulých pětadvaceti letech byla
týnská
farnost
spravována
duchovními správci z Lipníka n. B.
Její
život
v tomto
období
zaznamenává farní kronika. Farnost,
kostel, hřbitov jsou nositeli dávné
paměti, kterou se na stránkách
farního časopisu pokusíme oživit
příspěvky z pera týnských farníků.

75 LET OTCE KARLA
si připomeneme a Pánu Bohu za ně
poděkujeme 15. září. P. Karel Jašek,
salesián, prožil s námi polistopadový
čas naděje, do něhož vložil všechny
zkušenosti
dosavadního
života.
Věnoval se dětem, podnikal s nimi
výlety a prázdninová soustředění
zimní i letní. Rozvíjel život
společenství
farností,
budoval,
opravoval; zanechal stopy ve farnosti
lipenské, i hlinské, týnské a osecké.
Přejeme Vám k Vašim narozeninám,
otče Karle, hodně zdraví, radosti a
vyprošujeme
hojnost
Božího
požehnání do dalších let.

CHARITA HRANICE,
STŘEDISKO
LIPNÍK N. B.
pořádá dne 6. září 2014 tradiční
pouť na Sv. Hostýn. Zájemci se
mohou hlásit kterékoliv pracovnici
Charitní pečovatelské služby Lipník
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nad Bečvou (CHPS) nebo vedoucímu
služby Mgr. Martinu Fujdlovi na tel.
čísle 777 238 520.
Týden
s Charitou
Hranice
proběhne ve dnech 22. – 27. září.
V Lipníku nad Bečvou v rámci
tohoto týdne srdečně zveme v úterý
23. září na Den otevřených dveří
CHPS na ul. 28. října a
Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež Fénix na Zahradní a na mši
svatou ve středu 24. září v 18.30
v kostele sv. Jakuba. V Hranicích se
ve čtvrtek 25. září uskuteční
v prostorách dvorany zámku Den
Charity
s bohatým
programem.
Všichni jste srdečně zváni. Více
informací najdete na plakátech.
Za Charitu Hranice,
CHPS Lipník nad Bečvou Martin Fujdl

SV. VINCENC
Z PAULY,
patron křesťanského charitního
díla:
„Je mnoho lidí, kteří si myslí, že
stačí, když v sobě pěstují
vznešené city k Bohu. Jakmile
však mají něco pořádného
vykonat pro ostatní, selhávají. A
proto nemylme se! Hlavní náš
úkol na tomto světě jsou činy!“

DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ
Rok času v kovářském městě
Lipník n. B. 13. září 2014 – od 10
do 16 hodin otevřeny nejvýznamnější
památky, v 18 hodin – varhanní a
kovářský koncert ve farním kostele
sv. Jakuba.
Prohlídky: z Meditační zahrady ve
20.00, 20.45, 21.30, zakončení v KD
ECHO.

PODĚKOVÁNÍ
ZA DARY PŘÍRODY
První podzimní neděli, o svátku
sv. Václava, poděkujeme Pánu
Bohu za všechny dary přírody.

DRAKIÁDA
Podzimní souboj draků se uskuteční
opět Na Horecku na kopci u kaple sv.
Anny: konec září-začátek října,
přesné datum bude včas sděleno
v závislosti na předpovědi počasí
včetně servisní služby pro dračí
výzbroj.

Z PERLIČKOVÉ
KOUPELE
*Kdo zpívá, nemá špatné myšlenky.
Kdo myslí, není mu do zpěvu.
*Význam čichu je u člověka omezen,
proto má každý z lidí raději nějaké
jméno. *Nejlepší lidé tvoří mozkový
trus podniku. *Slyšel jsem, že si lidi,
když ještě nebyla televize, mezi
sebou povídali a byli veselí. *Batole
je dítě, které se batolí kolem školy a
nemusí dovnitř. *Náš učitel říká, že
je rád člověkem, a byl by ještě raději,
kdybychom byli lidmi i my.

MODLÍME SE
ZA SPOLUŽÁKY A UČITELE
Pane Ježíši, Tys chtěl, abych několik
roků svého života prožil/a se
spolužáky ve třídě. Býváme spolu
jako veliká rodina. Proto chceš,
abychom se měli rádi jako bratři a
sestry a učitelů si vážili jako rodičů.
Není to vždycky snadné. Ty nás
dobře znáš. Víš, že každý z nás je
jiný. Chraň nás, Pane Ježíši, před
špatnými příklady, dej nám trpělivost
a statečnost, abychom se dovedli
ovládat. Hlavně nám dej hodně lásky,
abychom si odpouštěli a měli se rádi.
Uč nás pravému kamarádství,
abychom si vzájemně pomáhali a
snažili se být dobří a čestní. Našim
učitelům dej, Pane, sílu a pevnost,
moudrost a trpělivost a všechny
potřebné schopnosti, aby nás dobře
vychovávali, a nám pomáhej,
abychom se k nim pěkně chovali a
vytrvali v dobrém.

K PANNĚ MARII
Vypros nám, ó drahá Máti, vypros
milost, Maria, aby krása podobná
ti v našich srdcích zářila.
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
1.9.
5.9.
7.9.
8.9.
12.9.
13.9.
14.9.

pondělí
pátek
neděle
pondělí
pátek
sobota
neděle

15.9.
21.9.
27.9.
28.9.
29.9.
2.10.
3.10.
5.10.
7.10.
12.10.
18.10.
19.10.
26.10.
28.10.

pondělí
neděle
sobota
neděle
pondělí
čtvrtek
pátek
neděle
úterý
neděle
sobota
neděle
neděle
úterý

Zahájení školního roku
První pátek v měsíci
23. neděle v mezidobí, pouť s KSD k Panně Marii ve Skále
Svátek Narození Panny Marie
Jména Panny Marie
DED – 18 hodin varhanní a kovářský koncert v kostele sv. Jakuba
24. neděle v mezidobí, patrocinium kostela Jména Panny Marie v Týně, svátek Povýšení Svatého
Kříže
Panny Marie Bolestné; 75. narozeniny P. Karla Jaška
25. neděle v mezidobí;
Sv. Vincence z Pauly, patrona charitního díla, 21. – 27. 9.Týden Charity
26. neděle v mezidobí, slavnost sv. Václava, Den české státnosti; Svatováclavské hody ve Lhotě
Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela
Sv. andělů strážných
První pátek měsíci
27. neděle v mezidobí – Drakiáda?
Panny Marie Růžencové
28. neděle v mezidobí
Sv. Lukáše, svátek
29. neděle v mezidobí
30. neděle v mezidobí, Misijní neděle, sbírka na Světové misie. Konec letního času
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Den vzniku samostatného českého státu, státní svátek

ZA DUCHOVNÍHO OTCE
STANISLAVA
Pane Ježíši, poslals nám svého
kněze Stanislava, aby nás posvěcoval
svátostmi, vedl nás blíž k Tobě.
Děkujeme Ti a prosíme: Uděl mu,
Pane, dary Ducha Svatého. Dej jeho
slovům sílu a pevnost. Dej mu
statečnost, vytrvalost, trpělivost a
žehnej mu na cestě s námi, s našimi
farnostmi, s každým z nás.

DĚTEM

DO VĚČNÉHO DOMOVA
Pán povolal 27. srpna 2014 ve věku 86 let P. JANA SZCZURKA,
emeritního faráře v Lipníku nad Bečvou. Narodil se v Bohuňovicích 23.
června 1928. V červnu 2011 jsme s P. Janem děkovali v kostele sv.
Františka za padesát let kněžství. Duchovním správcem lipenské farnosti
byl od 1. září 1972 do roku 1990, kdy odchází do důchodu. V roce 1994
byl jmenován farářem v Oseku, po skončení této služby působil jako
emeritní farář v Lipníku n. B.
S P. Janem se rozloučíme v úterý 2. září 2014 v 15 hodin při Nejsvětější
Oběti v kostele sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou. Odpočinutí věčné dej
duchovnímu otci Janovi, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočine
v pokoji. Amen.

G….. stojí v plné polní zbroji a
bojechtivě funí jako drak: „H-j, ml-dn-čku, mě s- k-ždý b-jí a ty si tr--f-š
vz-t si na mě pr-k.“
Doplňte vynechaná písmena, získáte
prostřední část textu písničky o
hochu, který důvěřoval Bohu, zvítězil
nad obrem a stal se významným
králem. Jeho jméno je: a) Samson,
b) David, c) Herodes. Jméno obra na
začátku první věty při správném
řešení snadno uhodnete.

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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