V Lipníku nad Bečvou 26. října 2014
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

…STOPY SVATÝCH ZÁŘÍ SVĚTEM, TAKÉ JÁ JSEM POVOLÁN…
„Člověk trvá a žije jen zcela krátký čas, celý svět dočasný je, i sláva mine zas.
Je jenom Jeden věčný všude bez ustání a my na jeho dlani.“
Drazí farníci,
zdravím vás v předdušičkovém čase.
V těchto dnech upravujeme hroby svých blízkých i vzdálených příbuzných. Aby každý hrob byl
pěkný, ale především abychom mysleli na zemřelého v modlitbě. Myslet na naše zemřelé je také velmi
důležité pro nás. Připomíná nám to jejich život, jejich rady a hodnoty. Také nám to připomíná vlastní
konečnost a vede k zamyšlení.
Povzbuzuji vás zvláště v týdnu, kdy můžeme dušičkám získat plnomocné odpustky, abychom je
vyprošovali.
P. Stanislav

STANISLAV KOSTKA
„Bůh ukazuje svou slávu na svých
svatých a velikost jejich života je
jeho dar.“
Stanislav Kostka je patronem Polska
a také našeho duchovního otce
Stanislava. Narodil se v roce 1550
jako druhorozený syn šlechtické
rodiny Kostků v Rostkowě. Ve
třinácti letech ho poslal otec spolu se
starším bratrem Pavlem na jezuitskou
kolej do Vídně. Oba bratři se měli
připravovat na život šlechticů, ale
Stanislav
toužil
vstoupit
do
jezuitského řádu. Představení se
obávali hněvu Stanislavova otce,
proto jeho žádost odmítli. Po
mnohém utrpení, zvláště ústrcích
svého bratra, v přestrojení za žebráka
opustil Vídeň a po několika týdnech
došel do jezuitské koleje v Bavorsku,
kde byl představeným jezuita Petr
Kanisius. Ten se Stanislava ujal a
nakonec ho poslal do Říma, kde měli
jezuité hlavní sídlo. Cesta byla
vyčerpávající, ale nevzdával se,
protože každý den slyšel Ježíšův
povzbudivý hlas, který mu dodával
sílu. Došel vyčerpaný, ale šťastný.
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V den svých sedmnáctých narozenin
byl slavně přijat do jezuitského řádu.
Měl radostnou povahu, vážili si ho i
starší bratři pro statečnost, se kterou
šel za svým životním cílem. Necelý
rok po vstupu do řádu onemocněl.
Několik
dní
před
svátkem
Nanebevzetí Panny Marie dostal
horečku, napsal Panně Marii dopis,
aby si ho co nejdříve vzala k sobě,
aby mohl oslavit její svátek spolu s ní
v nebi. Zemřel ráno 15. srpna 1568,
v den svátku Nanebevzetí Panny
Marie. Svatý Stanislave, oroduj za
otce Stanislava i za nás všechny,
kteří jsme svěřeni jeho duchovnímu
vedení!

lipenském
hřbitově
v rodinném
hrobě, kam ho uložili jeho
následovníci v kněžské službě v
lipenské farnosti P. Josef Pelc, P.
Martin Mališka a P. Stanislav
Suchánek. Mezi přítomnými byli i P.
Karel Jašek a P. Petr Wnuk.

ROZLOUČENÍ
S P. JANEM
SZCZURKEM

„Je potřeba naplnit srdce Boží
milostí, světlem Ducha Svatého. A
je-li srdce už jednou naplněno, začne
vyzařovat i navenek. Potom se
uskutečňuje to, co znázorňuje ruská
ikona; člověk, který je naplněn
Duchem Svatým, vyzařuje jeho
světlo a osvěcuje tento svět.“ Tato
slova otce kardinála Tomáše Špidlíka
z jednoho kázání vystihují dojmy
z návštěvy Domova sester Svatého
Kříže v Kroměříži, kde jsme se

se konalo v úterý 2. září 2014
v kostele sv. Jakuba. Poděkovat Pánu
Bohu za jeho život přišli farníci
farností, kde působil, společenství
kněží děkanátu i diecéze spolu
s otcem
arcibiskupem
Janem
Graubnerem. Pater Jan odpočívá na

Bože, Pane živých i mrtvých, prosíme
Tě za otce Jana, zbav ho vin a
překážek, které mu stojí na cestě
k Tobě, dej, ať brzy zakusí plné štěstí
života s Tebou. Amen.

POZDRAVY
Z KROMĚŘÍŽE
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setkaly
s paní
Milenou
Schneiderovou, paní Danou Veselou,
s těmi, kteří v domově pečují o své
obyvatele, všemi, kteří svůj život
zasvětili Bohu. Obě seniorky, které
zde mají domov v podzimu svého
života, se zajímaly o dění v Lipníku a
pozdravují každého, s kým se znaly,
setkávaly, celé farní společenství.
VM+LH

MINISTRANT,
RYTÍŘ KRISTŮV

PANGE, LINGUA –

Pod tímto názvem se konala
v Kroměříži
6.
září
2014
Ministrantská pouť; zúčastnil jsem se
v rámci Archy Rajnochovice, kam
mě to přitahuje od prvních prázdnin,
které jsem zde jako malý kluk prožil.
Když se sejde hromada ministrantů,
člověk má dobrý pocit, pozná, že nás
není až tak málo, jak se zdá
v křesťanském osamocení v běžném,
třeba školním, životě. Tímto vás,
kluci, zvu na příští prázdniny do
„Rajnošek“ i na pouť ministrantů.
Jantr

BEDŘICH SMETANA
V TÝNĚ NAD BEČVOU
Život Bedřicha Smetany, který
zanechal stopy ve zdejším pěkném
kraji, je ohraničen lety 1824 a 1884.
V tom období je všechno, co přijal,
dal i ztratil.
Významný český hudební skladatel
pobýval v Týně nad Bečvou a Týn se
Smetanovi vryl do života hluboko.
Snad i proto, že zde 9. července roku
1854 zemřela jeho malá dcerka
Gabrielka, která se v Týně u své tety
měla zotavovat z tuberkulózy. Je
v Týně pochovaná a na skladatelovu
počest je pojmenovaná po dceři
Gabrielce známá lesní stezka, která
vede týnskými lesy až do Hranic. Od
této návštěvy letos uplynulo celých
160 let. Výročí Smetanova pobytu,
narození i úmrtí si připomněli
obyvatelé Týna koncertem ve čtvrtek
11. září v kostele Jména Panny
Marie. Zazněla díla samotného
mistra, ale i jiné, převážně církevní
skladby. Vystoupili bývalí žáci ZUŠ
Antonína Dvořáka v Lipníku nad
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Bečvou, kteří se hudbě nadále věnují
studiem na různých školách,
například slečna Hana Kubíková
studuje hru na varhany na
Konzervatoři
Pavla
Josefa
Vejvanovského v Kroměříži nebo
slečna Pavla Radostová již druhým
rokem studuje sólový zpěv na
Janáčkově akademii múzických
umění v Brně. Zážitek byl vskutku
nezapomenutelný.
GabNěm

varhanní koncert, součást programu
Dnů evropského dědictví, se konal
v sobotu 13. září 2014 ve farním
kostele sv. Jakuba. V první části
zazněly čtyři chorálové předehry
z díla Johanna Sebastiana Bacha a
v druhé části šest slok hymnu
Chvalte, ústa (Pange, lingua) Tomáše
Akvinského
v improvizaci
pro
mužský hlas, varhany a kovaný
triangl jako modlitba Marka Buše,
varhaníka baziliky sv. Prokopa
v Třebíči, a Pavla Tasovského,
výtvarníka, uměleckého kováře,
s jehož tvorbou se v Lipníku n. B.
setkáváme již desítku let. Každá
sloka tohoto hymnu byla hudebněduchovním zážitkem vrcholícím
v poslední sloce mohutnou poctou
Otci, Synu a Duchu Svatému.

STUDÁNKY
SEDMI SVÁTOSTÍ
Pán Ježíš připravil podél naší životní
cesty zvláštní studánky, ve kterých
můžeme duši umýt, osvěžit. Jsou to
svátosti. První studánkou Boží
milosti na naší cestě je svatý křest.
Tam se duše umyje od dědičného
hříchu; proběhne klidným úsekem
dětství a objeví se další dvě
studánky: pokání a svátost oltářní. Ty
už nepřestanou vroubit naši cestu
životem. Můžeme v nich kdykoliv
očistit a posilnit unavenou duši.
V době, kdy mnohá nebezpečí
začínají ohrožovat nadpřirozený
život duše, nalezneme další studánku.
Je to svátost biřmování. Když člověk
dospěje, rozhoduje se pro manželství
nebo kněžství. Člověk tady čerpá
buď ze studánky svátosti manželství,
nebo svátosti kněžství. Všechny

životní cesty skončí u brány smrti.
V její blízkosti je přichystána
studánka
svátost
pomazání
nemocných.
podle Cestička k Bohu
P. Ferdinanda Neubauera

U studánky druhé a
třetí:
Od září probíhá příprava na první
svaté přijímání dětí třetích tříd a
mládeže na biřmování. K prvnímu
svatému přijímání se připravuje 7
dětí, ke svátosti biřmování 20
chlapců a děvčat.
Příprava na biřmování nespočívá jen
v katechezích, ale i v praktické škole
modlitby, v zapojení do života
církevního společenství, napsal otec
arcibiskup Jan v novéně Roku
biřmování a dodává, že biřmování je
možné přijmout i ve vyšším věku.
Dnes přijímá biřmování i řada
starších, kteří tu možnost v mládí
neměli, nebo kteří začali žít praktický
život z víry v pozdějším věku.

BIŘMOVÁNÍ
Vede nás k tomu, abychom se
zasazovali o naše bližní, abychom
byli schopni klást odpor zlu a měli
odvahu postavit se mu, abychom byli
zodpovědnými lidmi ve všech
situacích, kdy jde o osud člověka, to
znamená od výchovy dětí přes život
v povolání až po oblast politiky. To
všechno zmůže biřmovaný člověk
tehdy, bere-li biřmování vážně
(O. H. Pesch: Základní otázky
katolické víry)

MODLITEBNÍ TRIDUUM
MATEK
Světové hnutí matek pravidelně
vyzývá matky ke společné modlitbě.
Jednou za čtvrt roku se koná
modlitební triduum. Proběhlo ve
dnech 26.–28. září, kdy se matky
z našich farních společenství modlily
v kostele sv. Jakuba. V tyto dny jsme
se modlily za naše děti, vnoučata,
nemocné, za ty, za které se možná
nikdo nemodlí. Odprošovaly jsme za
své hříchy, velebily Boha, učily se od
Panny Marie důvěřovat Pánu.

________________________________________________________________2

Děkovaly a chválily za vše, čím nám
denně projevuje svoji přízeň. V lednu
se bude konat triduum znovu. Zveme
všechny ženy všeho věku, aby se
zúčastnily. Jde o pouhou hodinku,
která před svatostánkem velmi rychle
uplyne. Zveme i ty babičky, které
jsou nemocné nebo méně pohyblivé
k modlitební účasti na dálku v danou
hodinu, kterou sdělíme o neděli před
triduem prostřednictvím nedělních
ohlášek. Děkujeme otci Stanislavovi,
že jsme se mohly modlit před
vystavenou Nejsvětější svátostí.
VěrMe

PODĚKOVÁNÍ
panu Miroslavu Kučovi a panu
Lukáši Marcoňovi za zhotovení nové
kapličky za vesnicí na rozcestí
k Novým Dvorům. Paní Aloisii
Kučové za věnování sošky Panny
Marie Lurdské. Ve čtvrtek 18. září
2014 ji P. Stanislav Suchánek
požehnal.
Děkují farníci z Hlinska

NOVÝ KŘÍŽ
V kostele sv. Jakuba ve středu 8.
října požehnal otec Stanislav
v kněžišti u obětního stolu nový kříž
s Ukřižovaným Kristem. Má nám
pomoci
zpřítomňovanou
Oběť
opravdověji prožívat. Stejný význam
pro kněze má kříž uprostřed obětního
stolu.

přejeme jim Boží požehnání a zdraví.
Jsme rádi, že se stále připojují k naší
dobrovolné práci spolku pro radost a
potěšení obyvatel města a jeho
návštěvníků.
Okrašlovací spolek Lípa

CHARITA
Charita Hranice středisko Lipník nad
Bečvou vás srdečně zve na mši
svatou pro nemocné se vzpomínkou
na naše blízké zemřelé a klienty
Charity Hranice. Mše svatá bude
sloužena ve čtvrtek 6. listopadu 2014
v 9 hodin v kostele sv. Jakuba
v Lipníku nad Bečvou. Seniorům
nabízíme dovoz na mši svatou i
odvoz domů zdarma. Svoji účast
můžete nahlásit kterékoliv naší
pracovnici nebo vedoucímu Charitní
pečovatelské
služby
Martinu
Fujdlovi na telefonních číslech:
777 238 520, 581 772 089.
S blížící se zimou přicházíme
s prosbou o darování oblečení do
našeho šatníku. Především prosíme
o pánské zimní bundy a boty.
V měsíci říjnu a listopadu je
zároveň
vyhlášená
materiální
pomoc Ukrajině, více informací
najdete na naší nástěnce u kostela.
Za vaše dary velmi děkujeme!

BLAHOPŘEJEME
zvoleným do zastupitelstva našeho
města a obcí našich farností. Na této
cestě služby vyprošujeme hojnost
Božího požehnání a mateřské vedení
Královny Svatohostýnské; Panna
Maria „nejlépe z lidí naplnila Bohem
svěřený úkol“.

9. FARNÍ PLES
se připravuje na pátek 28. 11. 2014
od 20. hodiny v kulturním domě
Echo. Zváni jsou jako obvykle
všichni od batolat po staroušky. Na
dary a dárky do tomboly při své
plesové přípravě také pamatujte, milí
tradiční i noví dárcové, pro potěšení
Vaše i výherců. Předem děkují a těší
se na setkání při dobré zábavě
v pěkném
prostředí
nového
kulturního domu organizátoři FP.
Vstupenky s místenkou v ceně 100,Kč možno zakoupit na faře
v Lipníku, ve Vinotéce u Františka a
v pohybovém studiu W-fit Zahradní
od 1. 11. 2014.

Za Charitu Martin Fujdl

OKRAŠLOVACÍ
SPOLEK LÍPA
poskytl v Meditační zahradě i letos
příjemné chvíle návštěvníkům všeho
věku. Aby byla zahrada stále pěkná,
věnovali jí její členové mnoho
pozornosti a péče. Patří jim vděčnost
všech, kteří ji navštěvují, nebo těch,
kteří na svých toulkách létem objeví
tuto oázu bylinné vůně a pohody.

ZA OBĚTAVOU POMOC
z celého srdce děkujeme rodině
Krahulových.
Spolehlivě
a
každodenně se starají od jara do
podzimu o otevírání Meditační
zahrady. Vážíme si jejich služby a
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DĚTEM
Samson byl mladík velké síly, než na něj přišla ...... .Uspala ho, vzala
nůžky a kadeře mu zkrátila. On zjistil, když už bylo pozdě, že se mu síla
ztratila. To jsou slova písně o silákovi Samsonovi, o kterém vyprávěl
otec Stanislav na říjnové dětské mši. Když vyluštíte tajenku, dovíte se
jméno ženy, která ho ostříháním zbavila síly a vydala Filišťanům.

1

2
Ů
M
-

3
D
A
M
-

4
I
D
A
-

5
G
N
Á
C

adorace a v 17 hodin začínala mše
svatá. Vše bylo obětováno za obnovu
rodin a nová kněžská a řeholní
povolání. Protože byl svátek sv.
Lukáše, byly naše životní záležitosti
svěřovány i tomuto apoštolovi.

6
E
V
-

N
N
A
-

1. obydlí, 2. první muž, 3. Ludmila jinak, 4. jméno zakladatele
jezuitského řádu, pocházel z Loyoly, 5. král zvířat, 6. jméno
maminky Panny Marie

DRAKIÁDA 2014
V neděli 21. září jsme se tradičně
sešli na kopci u kapličky svaté Anny,
abychom využili dobrého větru a
provětrali nejen svá těla, ale i létací
draky, kteří už netrpělivě šustili ve
skříních a čekali na svůj den „D“.
Přiletělo i několik zbrusu nových
modelů a k radosti všech to opravdu
krásně létalo. Škoda jen, že se nás
nesešlo víc, tak snad si to draci mezi

sebou řeknou a za rok přiletí
v hojnějším počtu!
Gabka

NA DĚKANÁTNÍ POUŤ
18. října vyrazilo hned zrána pět
statečných, kteří urazili asi třicetdva
kilometrů pěšky a došli do katedrály
kolem 16. hodiny. Ostatní účastníci
dorazili autobusem na růženec o 15.
hodině, v 16 hodin následovala

FLORBAL
Zájemci o hru jsou vítáni v úterý
jednou za dva týdny od 17 hodin v
tělocvičně SŠ a ZŠ Osecká 301,
Lipník n. B. (vedle LIDLu).
Florbalky je možné si zapůjčit zde.

Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ...
1.11.
2.11.

sobota
neděle

8.11.
9.11.

sobota
neděle

13.11. čtvrtek
16.11. neděle
17.11. pondělí
21.11. pátek
23.11. neděle
28.11. pátek

Slavnost Všech svatých, mše svaté ve farnostech jako v neděli
31. neděle v mezidobí. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, pobožnost na
hřbitovech v Hlinsku po mši svaté, v Týně ve 14 hodin, v Lipníku v 15 hod.
Charitní sbírka pro Ukrajinu na Středisku charity v Lipníku, ulice 28. října
32. neděle v mezidobí. Posvěcení lateránské baziliky – nejstaršího papežského
kostela, nese titul Matka a hlava všech kostelů Města (Říma) i celého světa
Sv. Anežky České
33. neděle v mezidobí
Sv. Alžběty Uherské, Den boje za svobodu a demokracii. Mezinárodní den
studentstva. Státní svátek
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
34. neděle v mezidobí, slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE, následující týden je
poslední v tomto liturgickém roce; příští neděle je 1. adventní
9. Farní ples v kulturním domě Echo

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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