V Lipníku nad Bečvou 30. listopadu 2014
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

STAŇ SE SOLÍ, STAŇ SE KVASEM CHLEBA NOVÉHO
Maria, ty první z tvorů, jitřní hvězdo spasení, nauč děti po svém vzoru říkat Otci: Staň se mi.
Ať jsme stateční a bdělí, světlo světa, sůl a kvas, život Boží ať se vtělí do každého z nás.
Drazí farníci,
končí nám liturgický rok, který byl zaměřený na rodiny, a začne nový, ve kterém se zaměříme na eucharistii. Máme
možnost se pobavit na farním plese a pak vstoupíme do doby adventní. Advent znamená příchod. V liturgii uslyšíme o
druhém Kristově příchodu a o předpovědích proroků prvního příchodu. V předvánočním týdnu liturgie připomíná, co
předcházelo narození Ježíše Krista. Přeji vám, ať v této krátké a intenzivní době nezapomenete na druhé, najdete si čas
pro sebe a oslavíme příchod Božího Syna na svět.
Stanislav Suchánek, váš farář

NEPOSKVRNĚNÉ
POČETÍ
Dogma Neposkvrněného početí
Panny Marie bylo definitivně
vyhlášeno před 160 lety bulou
papeže Pia IX. 8. prosince 1854:
Ke cti svaté a nerozdílné Trojice,
k poctě a ozdobě panenské Matky
Boží, povýšení katolické víry a
k rozmnožení křesťanského náboženství, z plnosti moci našeho Pána
Ježíše Krista, blažených apoštolů
Petra a Pavla a Naší, vynášíme,
prohlašujeme a definujeme: Učení,
že nejblahoslavenější Panna Maria
byla od prvního okamžiku svého
početí ojedinělou výsadou milosti
všemohoucího Boha se zřetelem
k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele
lidského
pokolení,
uchráněna
neporušenou od všeliké poskvrny
prvotní viny, je od Boha zjeveno, a
proto mu všichni věřící musí pevně a
stále věřit.
Dědičný hřích spočívá v narození
člověka do lidského pokolení,
odkloněného od Boha se zaviněnou
ztrátou milosti Božího dětství, včetně
všech následků. I Maria patřila
k lidské rodině, a proto by i ona vešla
do života s dědičným hříchem, ale
Bůh ji uchránil pro budoucí
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mateřství. Aby byla pro ně
připravena, nestačilo ji posvětit až
v okamžiku početí Syna, ani ji
postupně posvěcovat od mateřského
lůna. Na Marii muselo mít vliv
mateřství od prvního okamžiku jejího
bytí. Jinak by byla po nějakou dobu
v područí satanově a i po odpuštění,
zbavení hříchu, by zůstal zbytek,
sklon bránící dokonale se oddat Bohu
s absolutní
připraveností.
Boží
mateřství nebylo u Marie něco
přechodného, ale poznamenalo celou
její bytost a podstatně se svázalo
s důvodem její existence.
Jako Neposkvrněná se Panna Maria
ukázala při zjevení roku 1830, když
nápisem na zázračné medailce
projevila přání být vzývána jako bez
hříchu počatá, což asi byla příprava
k prohlášení dogmatu, a potvrdila
zjevením
v Lurdech,
kdy
se
Bernardetě
25.
března
1858
představila: „Já jsem Neposkvrněné
početí.“ (připraveno podle P. Metoděj

příchodu Spasitele. Zapálená první
svíce označuje první týden ze čtyř
adventních a její světlo znamená
světlo slova Božího. S blížícím se
časem
vánočním
sílí
světlo
s přibývajícími rozžatými svícemi ve
druhém, třetím a čtvrtém týdnu
adventním.
Liturgickou
barvou
adventu je fialová jako symbol
vážnosti,
soustředění,
pokání.
Výjimku tvoří barva růžová o třetí
neděli adventní, která začíná
antifonou
vyzývající
k radosti.
Neděle Gaudete – radujte se. Tuto
radost vyjadřuje na našem adventním
věnci růžová stuha u třetí svíce třetí
adventní neděle a květina růžové
barvy.

Minařík O. Carm., Mariánská dogmata)

NOVÝ LITURGICKÝ
ROK
začínáme první nedělí adventní 30.
listopadu 2014. Otec Stanislav
požehná adventní věnec, jehož zelená
barva je symbolem naděje, očekávání
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ADVENTNÍ CESTA
…projevujte navenek milosrdné
srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a
trpělivost. Snášejte se a navzájem si
odpouštějte, má-li kdo něco proti
druhému. A nad to nade všechno
mějte lásku, neboť ona je svorník
dokonalosti, napsal svatý Pavel
v Listu Koloským (3, 12–14), pro nás
je úryvek z listu nabídkou pro
program naší adventní cesty, jak
urovnávat cesty přicházejícímu Pánu,
ale stejně by jím mohla být slova
Benedikta XVI. v homilii na zahájení
pontifikátu: nekonat svou vůli, nejít
za svými idejemi, nýbrž naslouchat,
s celou církví, slovu a vůli Pána a dát
se vést Jím, aby tak On sám vedl
církev v této hodině našich dějin.

NA PÁTEČNÍ ADVENTNÍ
MŠE SV.
mohou děti přicházet do kostela sv.
Jakuba s lampičkami, které si
v předsíni s paní katechetkou rozsvítí
a s rozžatými lampičkami vejdou do
setmělého chrámu.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

ŘÍMSKÁ POUŤ
před pětadvaceti lety – nezapomenutelné zážitky deseti tisíc poutníků,
kteří z tehdejšího Československa
putovali na svatořečení Anežky
Přemyslovny. „Bylo to úchvatné,
velmi dojemné,“ vzpomínají manželé
Božena a Václav Tomášovi, kteří se
vydali z Lipníka vlakem do Prahy a
odtud
v noci

letos převezmou ve Vídni brněnští
skauti 13. 12. 2014. V sobotu 20. 12.
bude rozváženo vlaky za spolupráce
dalších skautů a v neděli 21. 12. by
mělo připutovat pod skautskou
ochranou i do kostela sv. Jakuba.

RORÁTNÍ SETKÁNÍ
rodin s dětmi na faře bude o
adventních nedělích od 14.30 do
16.30. Od 16.30 modlitba a rorátní
zpěvy s lampičkami v kostele sv.
Jakuba. Od 17 hodin setkání u
adventního věnce na náměstí u
Mariánského
sloupu
s dalším
programem.

autobusem s Cestovní kanceláří
mládeže do Říma. Dobrozdání na
cestu dostali od P. Rudolfa Chudárka
za nepřítomného duchovního správce

DĚTEM
Je mnoho způsobů, jak prožívat dny adventního doby, milé děti. Vybrali jsme z nabídek radia Proglas několik
námětů, ze kterých si můžete sestavit vlastní kalendář jednotlivých dnů, nebo si vybrat pro každý týden jeden úkol a
na ten se v daném týdnu soustředit. Další možnosti můžete prodebatovat v náboženství.
– O první neděli adventní 30. listopadu se zapálí první svíce adventního věnce a společně s rodiči myslíme na Pannu
Marii, na její rodiče a příbuzné, svěříme jí naše konání po celou dobu času přípravy na Vánoce, přečteme z Písma
proroctví ohlašující narození Ježíše Krista a začneme střádání, například do Tříkrálové sbírky.
– 3. prosince má svátek sv. František Xaverský, misionář v Indii a v Japonsku. Reliéf ze závěru jeho života máme
v kostele sv. Jakuba nad sochou Božského Srdce Páně. Modlíme se za misie.
– Čteme z evangelia sv. Matouše o narození Pána Ježíše a povídáme si o narození členů rodiny, o křtu, pomodlíme se
za kmotry.
– 8. prosince je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Přečti si o Neposkvrněném početí
v tomto čísle časopisu spolu s rodiči. Ucti maminku Pána Ježíše i účastí na mši svaté. Když to nebude možné, přečti
s pomocí rodičů o Zvěstování, pomodlete se Anděl Páně a nakresli obrázek.
– Povídejte si, jak Panna Maria putovala k příbuzné Alžbětě do Judských hor, a o tom, jaké nejtěžší nebo nejkrásnější
putování jste prožili.
– Pomodli se za spolužáky.
– Pomodli se za děti, které nemohou být se svými rodiči.
– Pomodli se za nemocné a umírající. Poděkuj za zdraví, za vše, co doma máte.
– Pomodli se za odvahu být pravdomluvný.
– Modli se za to, abys poslouchal rodiče.
– Napiš opravdový dopis Ježíškovi k narozeninám a polož do jesliček doma nebo v kostele.
– Nakresli pro každého z rodiny obrázek, vlož do obálky s adresou a připiš Mám tě rád a polož na polštář.
– Udělej si den postu za mír nebo na jiný úmysl.
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P. Jana Szczurka, přesvědčení k cestě
od paní Žižkové, které za její
iniciativu nepřestávají být vděčni. A
navíc v Nepomucenu měli přítele
tatínka paní Tomášové, P. Klenera.
Tak se stalo, že byli u toho, když 12.
listopadu 1989 prohlásil papež Jan
Pavel II. v chrámu svatého Petra
Anežku
Českou,
dceru
krále
Přemysla Otakara I., za svatou. „Před
bazilikou svatého Petra jsme se střetli
v radostném objetí s bohoslovcem
Petrem Wnukem. V aule Pavla VI.
nás bylo deset tisíc poutníků, byla
plná a my jsme stáli nahoře a při
průvodu Svatého otce sotva několik
kroků od Jana Pavla II. i kardinála
Františka Tomáška,“ vypráví paní
Tomášová a předkládá z rodinných
pokladů upomínkové vzácnosti z této
pouti, mezi nimi i obrázek s
modlitbou „Svatá Anežko, oroduj za
nás“. Uzavíráme toto vzpomínkové
setkání s díky za dar 25 let svobody,
zvláště svobody žít i navenek svou
víru, a prosíme, oroduj za nás, sv.
Anežko, abychom byli svobody
hodni, neztratili ji poddajností chaosu
v dnešním světě a dokázali být
solidární s trpícími ve všech částech
světa.
Z MORAVSKÉ BRÁNY
NA KONEC SVĚTA
Cestopisné vyprávění a promítání
z výpravy tří poutnic, Elišky
Krejčiříkové a Elišky a Vendulky
Radostových, se uskutečnilo na faře
v Lipníku o dušičkové neděli 2.
listopadu večer.
Do portugalského města Porto se
cestovatelky
vydaly
v
září
prostřednictvím různých hromadných
dopravních prostředků přes několik
zemí. Z Porta na řece Douro s
objemnými batohy na zádech
putovaly
portugalskými
a
španělskými krajinami s vinicemi
svatojakubskou cestou i necestou ke
hrobu sv. Jakuba v Santiagu de
Compostela
pěšky.
Katedrálu,
koncerty a jiné zážitky v Compostele
po náležitém odpočinku opustily a
pokračovaly do nejzápadnějšího
místa pevninského Španělska, aby
dosáhly mysu Finisterre s majákem
na jihu tohoto mysu a s městečkem
stejného jména. Toto místo bylo ve
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středověku chápáno jako konec světa
– konec země, dokud Kolumbus
neobjevil Ameriku. Cestu Z Čech až
na konec světa podnikl v listopadu
1465 pan Lev z Rožmitálu za vlády
Jiříka z Poděbrad. Člen této výpravy
Václav Šašek Mezihorský vyprávěl
svým vnukům, co vše za dvě léta
putování viděl. Účastníci večera ze
čtrnáctidenního putování tříčlenné
výpravy
díky
fotozáznamům
vyprávění nejen slyšeli, ale i viděli
ten krásný kout Země. Děvčata se
poctivě dělila o své zážitky, dojmy, i
ty chuťové, které patřily k voňavé a
sladké nabídce toho sdíleného
večera, vyjma opuchlých nohou a
jiných poruch, které je provázely,
avšak byly překryty klady krásy
krajiny, chrámů, kaplí, luk, vinic,
lesů, řek, mostů. Cesta domů vedla
vzdušnou trasou a stačila k probuzení
touhy cestování zopakovat. Díky za
to nadšené zachycení části světa,
k němuž patří i ten náš dílek, z něhož
se na pouť vydaly. Díky za ódu na
krásu Božího světa a putování.

a Hanička Kramplová (náhradník
Lucie
Stejskalová);
ze
školy
Hranická
v I.
kat.
Veronika
Klesnilová a ve III. Terezie Vidová;
ze školy na Osecké v I. kategorii Sára
Aseemová a ve III. Johanka
Šromotová; z gymnázia ve II.
kategorii Lukáš Vlček a Veronika
Poláchová
(náhradníci
Alžběta
Trpáková, Michaela Střelecká), ve
III. kategorii Adéla Nosálová a
Barbora
Klesnilová
(náhradníci
Tereza Boháčová, Petr Pala), ve IV.
kategorii Markéta Vlčková, Kateřina
Klesnilová,
Tereza
Šimčíková
(náhradníci Veronika Kužilková,
Anežka Krejčí). S výsledky našich
soutěžících se seznámíme v příštím
čísle FL, ale už nyní děkujeme všem,
kdo do soutěže vstoupili, i těm, kdo
jim jakkoli pomáhali, a přejeme
radost z poznávání Písma svatého.

MISIJNÍ KOLÁČE
napekli pro misijní neděli v Hlinsku,
ale přivezli i do Lipníka, tak jsme
mohli, kromě účasti ve sbírce
v kostele, po mši svaté přispět na
misie i zakoupením misijního koláče.
Na koho nezbylo, má škodu, byly
dobré stejně jako uskutečnění
myšlenky napéct koláče a z jejich
prodeje přispět k dobrému dílu.

BIBLE A MY
Během podzimu odstartoval XXII.
ročník soutěže Bible a my školního
roku 2014/15 pro základní a střední
školy. Základní kola proběhla na
školách, datum okresního kola je 27.
listopad od 8 hodin v Hranicích na
Městském domu dětí a mládeže.
Soutěží se ve čtyřech kategoriích
s těmito tématy: I. Mojžíš, II. Maria,
matka Ježíšova, III. Josef Egyptský,
IV. Listy sv. Pavla (mimo listy
Židům a Římanům). Do okresní
soutěže postoupili ve své kategorii
tito soutěžící našich farností: Ze
Sluníčka v I. kategorii Martin Anděl

PRO TŘÍKRÁLOVOU
SBÍRKU
se Charita Hranice, středisko Lipník
nad Bečvou obrací na děti, mládež i
dospělé s prosbou o zapojení do
tradiční Tříkrálové koledy. Budeme
vděčni, když se přihlásí koledníci
z předchozích let, a stejně rádi
uvítáme v kolednických řadách nové
služebníky této ušlechtilé pomoci
potřebným.
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ŽIVÝ BETLÉM

SBĚR VRŠKŮ

Organizátoři, Okrašlovací spolek
Lípa, jsou v pohotovosti a srdečně
zvou na odpolední oslavu Ježíškova
narození, Živý Betlém, 25. prosince
2014 od 16. hodiny na náměstí TGM,
u zvonice a v kostele sv. Jakuba
v Lipníku n. B.

od PET lahví pokračuje, vršky je
možné odevzdávat na faře v Lipníku
n. B. během Farní kavárny. Vršky
budou předány neziskové organizaci
Aktivační centrum - JSME TADY
o.p.s. v Přerově, která denně pečuje o
těžce postižené mladé lidi.

PODĚKOVÁNÍ

1919. Působil i v Týně n. B. a
v Oseku n. B., kde v květnu roku
1933 zemřel. Díky paní Novotné
bývá jeho hrob celoročně osvícen
plamínkem vzpomínky a díků.

CHRÁMOVÝ SBOR
nacvičuje na Vánoce. Rád přivítá
nové členy, setkání bývají v pátek od
18 hodin na faře.

paní Aničce Novotné za mnohaletou
péči o místo posledního odpočinku P.
Jana Baďury, lipenského rodáka,
děkana a vlastivědného pracovníka.
Spolupracoval
na
vydávání
Vlastivědy Moravské, vydávané
v Brně. Je autorem publikace
Lipenský okres, která vyšla v roce

Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
Listopad

30.11. neděle

Prosinec
3.12. středa
5.12. pátek
7.12. neděle
8.12.
12.12.
13.12.
14.12.

pondělí
pátek
sobota
neděle

16.12. úterý
17.12. středa
19.12. pátek
21.12. neděle
22.12. pondělí
24.12. středa
25.12. čtvrtek

1. neděle adventní, sv. Ondřeje, apoštola, bratra Šimona Petra; setkání rodin na faře
od 14.30, u adventního věnce v kostele sv. Jakuba od 16. 30; na náměstí v 17 hodin
rozsvícení vánočního stromu a první svíce na adventním věnci u Mariánského sloupu
Sv. Františka Xaverského, patrona misií
1. pátek v měsíci. Po večerní mši svaté v kostele sv. Jakuba přijde sv. Mikuláš
2. neděle adventní. Setkání rodin s dětmi na faře od 14.30, v 17 hodin u Mariánského
sloupu, vystoupí pěvecký sbor ZUŠ
Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, slavnost, mše sv. v 17.30
Panny Marie Guadalupské
Sv. Lucie
3. neděle adventní – Gaudete. Setkání rodin na faře od 14.30, v17 hodin u
Mariánského sloupu, vystoupí Josefky – schola lipenské farnosti
Svátost smíření pro školáky od 14 hodin
Začíná předvánoční týden – bezprostřední příprava na Vánoce
Svátost smíření od 16. hodiny v kostele sv. Jakuba. Adventní koncert v kulturním
domě Echo od 18 hodin – Roman Janál, Jana Šelle
4. neděle adventní, při mši sv. udělování svátosti nemocných, od 14.30 setkání rodin
na faře, v 17 hodin u Mariánského sloupu, vystoupí Tupá šídla a od 17.30 budou
zpívat v kostele sv. Jakuba
Zdobení stromků od 15 hodin
Štědrý den; pastýřské troubení z věže kostela sv. Jakuba v 16 hodin, noční mše svatá
ve 22 hodin v kostele sv. Jakuba
Slavnost Narození Páně, mše sv. ve farnostech jako v neděli, v 16 hodin Živý Betlém
na náměstí TGM v Lipníku n. B.

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 7/2014

________________________________________________________________4

