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POSILNĚTE SVÁ 

SRDCE                 (Jak 5,8) 

             
Pod tímto titulem bylo zveřejněno 

poselství papeže Františka k letošní 

postní době, která začíná 18. února. 

Je to čas obnovy, „doba příhodná“ 

nepodléhat lhostejnosti. „Lhostejnost 

vůči bližním a Bohu je také pro nás 

křesťany pokušením. Proto v každé 

postní době potřebujeme slyšet hlas 

proroků, kteří pozvedají svůj hlas a 

probouzejí nás.“ Papež František 

nabízí úvahy nad slovy Písma: 

1._Trpí-li jeden úd, trpí s ním 

všechny ostatní údy (1 Kor 12,26) – 

církvi.  

2. Kde je tvůj bratr? (Gen 4,9) – 

farnostem a komunitám.  

3. Posilněte svá srdce (Jak 5,8) – 

jednotlivým věřícím.   

Bodem 2. se obrací k farním a 

církevním společenstvím, zda jsme 

skutečně tělem, které pečuje o své 

nejslabší, chudé a nepatrné členy. 

Nebo se utíkáme do všeobecnosti 

lásky, která se angažuje daleko ve 

světě, avšak zapomíná na žebráka 

Lazara před vlastními dveřmi? Ve 3. 

části se obrací k jednotlivým věřícím 

a vyjadřuje přání:  „V této postní 

době toužím modlit se spolu s vámi 

ke Kristu Učiň naše srdce podle 

srdce svého. Pak budeme mít silné a 

milosrdné, bdělé a obětavé srdce.“ 

 

DEVĚT DOPORUČENÍ 

PAPEŽE FRANTIŠKA 

 

1. Pečujte o svůj duchovní život, o 

vztah k Bohu, 
který je základem všeho, co 

děláme a co jsme. 
 

2. Pečujte o rodinný život 

a dávejte svým dětem a drahým 

nejenom peníze, ale především 

čas, pozornost a lásku. 
 

3. Pečujte o své vztahy s druhými. 

Proměňujte svou víru v život a 

slova v dobré skutky, zejména 

vůči nejpotřebnějším lidem. 
 

4. Pečujte o svůj jazyk. 

Očistěte jej od urážlivých a 

hanlivých slov vyjadřujících 

světský úpadek. 
 

5. Léčte rány srdce olejem 

odpuštění. 

Odpouštějte lidem, kteří vás 

zranili, a ošetřujte rány, které jste 

způsobili druhým. 
 

6. Dbejte na svou práci. 

Vykonávejte ji s nadšením, 

pokorou, kompetencí, zanícením a 

s vděčností. 

7. Varujte se závisti a žádostivosti, 

nenávisti a záporných citů, které 

užírají váš vnitřní pokoj a mění 

vás na lidi zničené a ničící. 
 
 

8. Mějte se na pozoru před záští, 

vedoucí k pomstě, před leností 

vedoucí do existenční eutanázie, 

před ukazováním prstem, 

vedoucím k domýšlivosti, a před 

neustálým stěžováním, 

dovádějícím k zoufalství. 
 

9. Pečujte o bratry a sestry, kteří to 

potřebují: staré lidi, nemocné, 

hladové, bezdomovce a cizince. 

Podle toho totiž budeme souzeni. 

 

PROSME PÁNA O MILOST OBRÁCENÍ SRDCÍ A MYSLÍ 
Půst je budíček pro svědomí, 

abychom nezapomněli činit pokání a růst ve vnitřní svobodě a v ochotě milovat bližní i s obětí. 

 

V Lipníku nad Bečvou 15. února 2015 

                List farností:       Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou 

Drazí farníci,  
 

zdravím vás na začátku doby postní. Papež František nás vybízí, abychom tuto dobu dobře prožili a využili. 

Také nám radí, jak. Dobrým prostředkem hlubšího prožívání je také četba evangelia. Proto navrhuji přes 

letošní dobu postní si přečíst Lukášovo evangelium. Má 24 kapitol a doba postní šest celých týdnů, to je čtyři 

kapitoly týdně. Tak můžeme udělat každý den něco navíc pro Pána.  

                                                                             P. Stanislav 
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NÁRODNÍ 

EUCHARISTICKÝ 

KONGRES 

 

Únor: Eucharistie a společenství 

Březen: Eucharistie a solidarita 

Modlitba za NEK 2015 – viz 

kartička na stolku v kostele 

 

JEŽÍŠ, KTERÝ SE MI 

CELÝ DÁVÁ 

 

„Já jsem ten chléb živý, který 

sestoupil z nebe.  Kdo bude jíst 

tento chléb, bude žít navěky. 

A chléb, který já dám, je mé tělo, 

obětované za život světa.“ Jan 6,51 

Středem slavení eucharistie je 

chléb a víno, které se skrze 

Kristova slova a skrze vzývání 

Ducha Svatého stanou tělem a 

krví Krista. Církev, věrná příkazu 

Pána, koná na jeho památku až do 

jeho slavného příchodu to, co on 

vykonal v předvečer svého 

utrpení:  
Vzal chléb, požehnal ho, lámal a 

dával jim ho se slovy: Vezměte. To 

je mé tělo.     

Potom vzal kalich, vzdal díky, 

podal jim ho a pili z něho všichni. 

A řekl jim: 

To je má krev, krev nové smlouvy, 

která se prolévá za všechny. Mk 

14,22-24 

„Nekonečná milost svaté Eucharistie 

by v nás měla vzbuzovat lásku 

k předobrému Bohu, který je nám tak 

blízko a tolik v nás, lásku k nejvyšší 

kráse a dokonalosti, jež se nám dává 

a v nás vchází.“               
     (podle novény ke Karlu Foucauldovi) 

 

ÚCTA K CHLÉBU  

 

Byli jsme vedeni k tomu, že se 

spadlý kousek chleba na zem zvedl a 

políbil. Byl to přece Boží dárek. O 

chleba jsme prosili a za něj 

poděkovali zaplať Pán Bůh. Dodržuje 

se ještě tento obyčej úcty ke chlebu, 

o který prosíme v modlitbě Páně? 

Neúcta ke chlebu signalizuje mravní 

úpadek národa. 

( P. Jaroslav Moštěk - Olšava) 

 
Moje maminka nám pekla v peci 

chléb,  

dům voněl dřívím, byl jsem ještě 

malý, 

krajíček chleba jsme pak líbávali,  

znamenal pro nás dobrotu a lásku,... 

 

(František Nechvátal) 

 

PEKAŘI V LIPNÍKU 

 

S večerem procházívají naším 

náměstím a jeho okolím vůně chleba 

a jiného pečiva. Pekařské řemeslo 

„za stara“, to je, kam sahá paměť 

dnešních sedmdesátníků, vonělo až u 

sokolovny. To když se peklo u 

Blahutů. Bratrskou ulicí se nesla 

vůně z domu v malém parku od 

Došlíků. V Pernštýnské ulici pekli 

Horalíkovi, v Losertově jejich 

příbuzní Chmelíkovi; tyto dvě 

pekařské rodiny měly původ svých 

mistrů v Bojkovicích. Pekař Černý 

z Losertovy ulice měl dcery. Jedna se 

stala manželkou bojkovického pana 

Chmelíka a z pekařství Černých se 

stalo pekařství Chmelíkovo. Za 

druhou dcerou se přiženil Chmelíkův 

soused přes Olšavu a vzniklo 

pekařství Horalíkovo. Na 

Novosadech pekli Krahulovi. 

Pekařství bylo i na Hranické ulici. P. 

Jan Baďura ve Vlastivědě Moravské 

zaznamenal v polovině 19. století 

v Lipníku 11 pekařských mistrů. 

 

ROK ZASVĚCENÉHO 

ŽIVOTA 

30. 11. 2014 – 2. 2. 2016 

 
Zasvěcený život je Boží dar církvi a 

zároveň církev darující se Bohu. 

K církevně uznávaným formám 

zasvěceného života patří: život 

poustevníků, život zasvěcených 

panen, zasvěcený život v rámci 

sekulárních institutů a řeholní život.  

Papež František v apoštolském listu 

zasvěceným se obrací i na celý 

křesťanský lid:  

Rok zasvěceného života se netýká 

jen zasvěcených osob, ale celé 

Církve. Obracím se proto na celý 

křesťanský lid, aby si byl stále více 

vědom daru, jakým je přítomnost 

tolika zasvěcených žen a mužů, 

dědiců velkých světců, kteří tvořili 

historii křesťanství. Čím by byla 

Církev bez sv. Benedikta a sv. 

Basila, bez sv. Augustina a sv. 

Bernarda, (…). Zvu vás, abyste se 

semkli kolem zasvěcených osob a 

spolu s nimi se radovali, sdíleli jejich 

těžkosti… Velebím Pána za šťastnou 

shodu Roku zasvěceného života se 

Synodou o rodině. Rodina a 

zasvěcený život jsou povolání, která 

přinášejí bohatství a milost pro 

všechny, jsou prostorem humanizace 

při budování životodárných vztahů, 

místem evangelizace. Je možné si 

navzájem pomáhat. 

Cíle roku:  

1. Připomínat si minulost s vděčností. 

2. Prožívat přítomnost se zápalem.  

3. Obejmout budoucnost s nadějí. 

 

PŘIPOMÍNAT SI  

S VDĚČNOSTÍ 

 

„Vyprávět o svých dějinách znamená 

vzdávat Bohu chválu a děkovat mu 

za všechny jeho dary.“ Takto 

vnímáme i životopisy zakladatelů a 

členů řádů. Letos se připomínáme 

dvě velká výročí narození: sv. 

Terezie z Avily a sv. Jana Boska. 

Myslíme na členy řádů, kteří prošli 

dějinami našeho kraje, obcí a 

farností. Ve všeobecné nemocnici 

působily padesát let sestry 

boromejky, do 30. listopadu 1948, 

který je dnem jejich odchodu. 

V Lipníku zanechali stopy salesiáni 

rodáci, kněží P. Stanislav a P. 

František Jurečkovi, P. Eduard 

Langer, třicet let života zde působil (i 

jako dělník závodu TOS) kněz P. 

Rudolf Chudárek, rodák z Fryštáku. 

Salesián P. Karel Jašek od nástupu 

do farnosti v březnu 1990 rozvíjel 

činnost s mládeží a další aktivity pro 

rozvoj živé farnosti. Nemůžeme 

nevzpomenout na misionářku, 

rodačku z Oseka n. B., sestru 

Františku Janákovou, první 

salesiánku na Kubě a potom 

v Dominikánské republice, kde je i 
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DĚTEM 

 

I. V kostelech našich farností jsou obrazy, které představují čtrnáct zastavení Křížové cesty Pána Ježíše. Nakreslete 

pastelkou nebo barvami svůj obrázek některého zastavení podle své představy. 

Nebo obrázek z Ježíšova působení, jak pobýval mezi lidmi v jejich domovech, na poli nebo na břehu Galilejského 

jezera a vykládal jim o Bohu. Před mnoha lety děti farnosti nejen kreslily, ale za pomoci babiček i vyšívaly. 

Například Poslední večeři Páně. Byla výstavka, měly radost děti i celé společenství.  

II. Doba postní začíná Popeleční středou a má …. neděl. Kolik nedělí má doba postní  

prozradí tajenka. 

 

1. Každou první neděli v měsíci slavíme dětskou … . 

2. V kapli sv. Barbory je nad oltářem Panna Maria s ukřižovaným Ježíšem na klíně.  

Takovéto zobrazení se nazývá P…. . 

3. Nálady se dají vyjádřit hudbou a ….. . 

4. O Popeleční středě a na Velký pátek je přísný …. . 

 

       

       

       

       

 

její hrob, a misionáře v Argentině, 

salesiána Bohumila Amadea 

Stejskala, lipenského rodáka, zemřel 

v Argentině roku 1999. Ludmila 

Vincencie Janáková z řádu 

Školských sester, rodná sestra 

Františky Janákové, působila 

v Krnově a v Bílé Vodě, kde roku 

1990 zemřela. Obě Janákovy 

„sestřičky“ byly rodné sestry 

bývalého kostelníka pana Václava 

Janáka, který svou duchovní i 

profesní formaci vlivem své sestry 

salesiánky získal u salesiánů v Itálii. 

Na hřbitově odpočívají významní 

učitelé piaristického řádu, kteří 

vynikali v různých vědních oborech. 

Při Noci kostelů P. Lukász Karpiňski  

představil současnost piaristů ve 

Strážnici.  

S Hlinskem je spojena vzpomínka na 

členy řádu dominikánů, sestru 

Leonardu Pátkovou, rodačku 

z Paršovic, která zde navštěvovala 

svou sestřenici a svou žákyni 

z učitelského ústavu v Řepčíně. Je 

pohřbena ve Střelicích u Brna, kde 

v klášteře sester dominikánek 

prožívala závěr nelehkého života, 

kterým řeholníci a řeholnice v naší 

zemi prošli zvláště od dubna 1950. 

V hlinském kostele se zastavil na své 

pouti i dominikán P. Jiří Maria 

Veselý, který tu vyprovodil na 

věčnost jednoho z vládních vojáků, 

s nimiž sdílel osudy a duchovně je 

doprovázel za 2. světové války 

v Itálii. Z Hlinska pocházela voršilka 

sestra Borgie – Růžena Miková. 

Zemřela v Jiřetíně v severních 

Čechách, kde je i pohřbena. Při 

duchovních cvičeních v Lipníku na 

faře jsme se setkávali s dalšími 

řeholníky salesiány, zvláště s P. 

Václavem Filipcem, s jezuity v roce 

výročí rekatolizace, s františkány a 

dalšími. „Jsou však i lidé zasvěcení, 

kteří žijí ve světě. Také lidé žijící 

v manželství mohou mít podíl na 

poslání a bohatství zasvěceného 

života jako dobrovolní 

spolupracovníci nebo členové tak 

zvaných sekulárních či třetích řádů, 

když usilují o křesťanskou 

dokonalost podle ducha některé 

řeholní společnosti,“ připomenul 

v Pastýřském listu k adventu 2014 

otec arcibiskup Jan. I tito zasvěcení 

žili a žijí v našich farnostech. 

PS: Redakce FL přijme vděčně 

každou další zprávu o zasvěcených 

v našich farnostech z historie i 

současnosti. I jejich živé svědectví. 

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

Koledníci vykoledovali v našich 

farnostech v Lipníku n. B. 61.259,- , 

v Bohuslávkách 9.628,-, v Týně 

12.424,-, v Hlinsku 6.268,-, 

v Nových Dvorech 3.118,-, 

v Kladníkách 4.485,-, ve Lhotě 

8.180,-. Dárcové i koledníčci, 

přijměte upřímné poděkování od otce 

Stanislava, Charity Hranice, střediska 

Lipník n. B., i těch, komu letos 

sbírka pomůže ulehčit životní a 

zdravotní těžkosti. Ve středisku 

Lipník n. B., k němuž patří další 

obce, se vykoledovalo celkem 

278.555,- Kč, Charita Hranice 

přidala do Tříkrálové sbírky celkem 

921.756,-Kč. 

 

POSTNÍ ALMUŽNA -  

 

Postnička je skládací papírová 

kasička, kterou si vyzvedneme 

v kostele a můžeme do ní střádat 

peníze za to, co si od Popeleční 

středy do Velikonoční neděle 

odřekneme (například cenu kávy); 

děti mohou do kasičky střádat i na 

lístku napsané modlitby či jiné 

skutky ve prospěch potřebných. O 

Velikonoční neděli kasičku přidáme 

k obětním darům.   



FARNÍ LISTY 1/2015    ________________________________________________________________4 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 
Únor 

18.2.  středa Popeleční středa, přísný půst 

19.2. čtvrtek Adorace od 17.30 do 18.00 v kostele sv. Jakuba – vedou rodiny  

21.2. sobota Pro tříkrálové koledníky bazén v Hranicích od 7.30 do 8.45 - vstupné 10,-Kč 

22.2. neděle 1. neděle postní, Stolce sv. Petra, sbírka „Haléř sv. Petra“ 

26.2. čtvrtek Adorace od 17.30 do 18.00 v kostele sv. Jakuba – vedou senioři 

Březen 

  1.3.  neděle 2. neděle postní 

  6.3. pátek 1. pátek v měsíci 

  8.3. neděle 3. neděle postní 

13.a 

14.3. 

 24 hodin pro Pána – výzva papeže Františka k celosvětové společné modlitbě – 

„Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí!“ Postní duchovní obnova v Lipníku n. B. na faře 

15.3. neděle 4. neděle postní – Laetare! – Raduj se! – svatojosefská pěší pouť na sv. Hostýn, 4.30 hod. od 

zvonice 

19.3. čtvrtek Slavnost sv. Josefa, adorační den lipenské farnosti. Adorace od 9.00, v 17.00 společné 

zakončení. V 17.30 mše svatá v kapli sv. Josefa 

22.3. neděle 5. neděle postní – Smrtná 

25.3. středa Slavnost Zvěstování Páně 

29.3. neděle Květná neděle, svěcení ratolestí u kaple sv. Josefa v 9.15 a průvod do farního kostela 

  
                   

 

TRIDUM MATEK 
 

Po tři dny 23. – 25. ledna se v kostele 

sv. Jakuba scházelo několik mladých 

i starších maminek, aby se modlily za 

děti, ty své, ale i ostatní ve farnosti a 

ostatním světě. Modlily se i za sebe, 

aby pod vedením Ducha svatého a 

s Matkou Boží dokázaly nalézat své 

pravé místo v rodině, při výchově. 

Papež František 26. ledna ve své 

homilii říká: Jednou věcí je předat 

víru a jinou je učit věcem víry. Víra 

je dar Ducha Svatého. A tento dar 

přichází krásným přičiněním 

maminek a babiček, krásným 

přičiněním žen v rodině. 

OKRAŠLOVACÍ 

SPOLEK LÍPA 
 

Zve na pěší svatojosefskou pouť na 

Svatý Hostýn 15. března 2015. 

Sejdeme se už tradičně u zvonice ve 

4.30 hod. Po krátké modlitbě před 

obětním stolem v kostele sv. Jakuba 

vyrazíme na pěší pouť k Panně Marii 

na Sv. Hostýně.  

 

HLINSKÁ FARNOST 
 

děkuje P. Stanislavu Suchánkovi za 

„předpůlnoční“ mši svatou na Štědrý 

večer. Naposledy byla v Hlinsku 

sloužena před 24 lety. 

 

DALŠÍ VÝROČÍ 

této postní doby: 
 

- 25. února 1950 zemřel na následky 

mučení P. Josef Toufar  

- 17. března 1620 zemřel v Olomouci 

sv. Jan Sarkander 

- 28. března 1515 se narodila            

sv. Terezie z Avily 

 

 
 

 

20. VÝROČÍ  

ROKU SV. PROKOPA  
 

Rok 1995 byl 8. rokem Desetiletí 

duchovní obnovy národa, jeho 

patronem byl sv. Prokop a tématem 

Duchovní a tělesná kultura osobnosti. 

Byla to příležitost postřehnout, co 

v našich dějinách znamenaly řehole. 

Rok zasvěceného života je také 

výzvou, abychom „nezapomínali na 

duchovní vklad, který našemu národu 

přinesly tři tisíce řeholníků a deset 

tisíc řeholnic svým utrpením 

v komunistických žalářích a 

internačních táborech, mnozí tam i 

zahynuli“ (Václav Vaško). Duchovní 

zaměření, myšlení, zápal pro ideály 

formuje nás i společnost. Ke 

skutečné kultuře života se dostaneme 

jen cestou očisty srdce. 
 

VÝROČÍ  

SV. METODĚJE 
 

Svatý Metoděj se narodil kolem roku 

815. Připomínáme si 1200. výročí 

jeho narození. 
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