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SVATÝ TÝDEN 
 
Květná neděle  
 
je vstupní branou do Svatého týdne, 
v němž se Pán vydává k vrcholu své 
pozemské existence. Slavně vjíždí do 
Jeruzaléma. Zástupy, které přišly do 
Jeruzaléma na velikonoční svátky, 
vítají Ježíše a volají: „Požehnaný, jenž 
přichází ve jménu Páně!“ 
Následujeme Pána na jeho cestě  
utrpení, smrti a vzkříšení.  
Svátek Velikonoc  
tvoří Velikonoční triduum, klíčové 
dny naší spásy: Zelený čtvrtek večer, 
Velký pátek, Bílá sobota, 
Velikonoční noc a Neděle 
Zmrtvýchvstání. 
  
Zelený čtvrtek 
 
Den ustanovení Eucharistie. 
V katedrále se koná mše svatá zvaná 
Missa Chrismatis( missa-mše, chrisma- 
svěcený olej), při níž se setkávají kněží 
se svým biskupem, obnovují kněžské 
sliby, světí se posvátné oleje; děkujeme 
za dar kněžství Kristova. Večer 
slavíme ve farnostech mši svatou na 
památku Poslední večeře Páně a 
následujeme Krista do Getsemanské 
zahrady. 

Velký pátek 
 
je dnem postu jako projev naší spolu-
účasti na Kristově utrpení za naše 
hříchy; je to výraz pokání a 
náboženské úcty.  Měli bychom ho 
prožívat jako solidarizaci s trpícím 
Ježíšem a trpícími lidmi vůbec. 
Pobuďme v tichu, z úcty , lásky, beze 
spěchu před křížem. Při velkopátečních 
obřadech prožíváme Ježíšovo utrpení i 
velkorysé obdarování z čiré lásky 
k člověku a věrnosti Bohu.  
 
Bílá sobota  
 
je dnem ticha, rozjímání a příprav na 
velikou radost, na proměnu tmy ve 
světlo.  
O slavnosti Veliké noci se nejdříve 
rozhoří oheň jako symbol lásky a síly 
Ducha Svatého, posvětí se a zapálí 
Velikonoční svíce – paškál, znamení 
vzkříšeného Krista. Otevírá se 
tajemství této noci  chvalozpěvem:  
Ó vpravdě blahodárná noc, která 
spojila zemi s nebem, člověka s Bohem. 
Prosíme tě, tedy, Bože, ať tato svíce, ke 
cti tvého jména zasvěcená, stále svítí 
nehasnoucím jasem, aby rozehnala 
temnotu této noci. Přijmi ji jako 
líbeznou vůni a dej, aby zářila jako 
světla na nebi.  

 
Velikonoční neděle  
 
pokračuje v oslavě Ježíšova vzkříšení  
a všechny ostatní neděle jsou 
připomínkou této neděle 
Zmrtvýchvstání.(Připraveno podle Mireiy 
Ryškové Tři dny Velikonoc a dalších 
pastoračních textů) 
 
DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ 
KONGRES 
 
15. a 16. květen v Olomouci 
 
V pátek 15. 5. se uskuteční setkání dětí 
z náboženství a církevních škol. 
V sobotu 16. 5. bude adorace 
v kostelích v centru Olomouce. 
Následovat budou eucharistické 
průvody z jednotlivých kostelů do 
katedrály, kde bude na závěr sloužena 
mše svatá. Z naší farnosti  bude 
vypraven autobus. 
Téma kongresu  
na duben: Eucharistie a evangelizace 
na květen: Eucharistie a Maria 
 
O VÍNĚ  
 
Víno spolu s olejem a pšenicí patří 
k základním potravinám ve Svaté 
zemi(Dt 3. a 4. ,11,14; 1Kron 12,41). 

VELEBEN BUĎ BŮH A OTEC PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA, 
neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista 

nově se narodit v živé naději (1 Pt 1,3). 

V Lipníku nad Bečvou 29. března 2015 

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

Ježíš Kristus vstal z mrtvých, aleluja! 
 
Drazí farníci, 
           celou dobu postní jsme mysleli na utrpení, oběť a smrt Pána Ježíše. Obětoval se za naše hříchy a vykoupil je, 
otevřel nám cestu do Božího království. Snažili jsme se z vděčnosti také postit, přinášet oběti nebo dělat něco navíc. 
Mohli jsme prožít duchovní obnovu ve farnosti. 
          Tak jsme došli až k Velikonocím a  prožíváme radost z jeho zmrtvýchvstání. Kdyby Kristus nevstal, je naše  
víra marná, říká svatý Pavel. Ale Kristus vstal, proto je naše víra pevná, naděje podložená a láska živená. 

                                                                  
                                                                                                                                                        P. Stanislav 
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Navíc „obveseluje srdce člověka“ (Žl 
104,15; Sd 9,13). Je proto součástí 
Mesiášovy hostiny a hostiny 
eucharistické, ve které křesťan čerpá 
radost u zdroje, kterým je láska 
Kristova.  V náboženském směru 
v Novém zákoně je „nové víno“ 
symbolem doby Mesiášovy. Ježíš 
prohlašuje, že nová smlouva, uzavřená 
v jeho osobě, je novým vínem, které 
trhá staré měchy. Podobná myšlenka je 
skryta také ve vyprávění o svatbě 
v Káně Galilejské; svatební víno, dobré 
víno, „zachované až posud“, je darem 
Kristovy lásky a znamení radosti 
z příchodu Mesiáše (Jan 2,10 srv 4,23; 
5,25). Než bude moci křesťan pít nové 
víno v Otcově království, pije 
v průběhu dní, strávených na této zemi, 
krev, prolitou jeho Pánem. Víno je tedy 
pro křesťana nejen důvodem 
k díkůčinění(Kol 3,17), ale také 
příležitostí připomenout si oběť, která 
je zdrojem spásy a věčné radosti(1 Kor 
11,25).  
 
Mesiáš 
 
Slovo odvozené z hebrejštiny i 
aramejštiny a znamená shodně 
s řeckým synonymem Kristus 
(Christos). „Pomazaný.“ V době 
apoštolské se tento titul stal Ježíšovým 
vlastním jménem. 
 
(Slovník biblické teologie 1991) 
 
MLÁDEŽI 
 
 „Blahoslavení čistého srdce, neboť 
oni budou vidět Boha“ Mt 5,8. 
(Motto poselství mládeži papeže Františka) 
 
Ježíšova blahoslavenství jsou námětem 
tříleté přípravy na Světový den 
mládeže v roce 2016, který vyvrcholí 
celosvětovým setkáním mládeže 
v Krakově. Šesté blahoslavenství zvolil 
papež František jako motto poselství 
ke XXX. Světovému dni mládeže, 
který připadá na Květnou neděli 29. 
března 2015. Z poselství vybíráme 
úvodní slova a úryvky z textu, 
rozčleněného do čtyř částí. 
 
Drazí mladí, 
 
pokračujeme v naší duchovní pouti 
směřující do Krakova, kde se 
v červenci 2016 uskuteční příští 
mezinárodní setkání Světového dne 
mládeže. Jako vodítko na naší cestě 

jsme zvolili evangelijní 
blahoslavenství. Vloni jsme se 
zamýšleli nad blahoslavenstvím „chudí 
v duchu“… Letos se budeme zabývat 
šestým blahoslavenstvím. 
 
1. Touha po štěstí 
V prvním Ježíšově velikém kázání se 
slovo blahoslavení neboli šťastní 
objevuje devětkrát. Podobá se refrénu a 
připomíná nám Pánovo volání 
procházet spolu s ním cestu, která je 
navzdory všem problémům cestou 
pravého štěstí. 
 
2. Blahoslavení čistého srdce 
…Období mládí je časem, kdy se 
otevírá velké citové bohatství přítomné 
ve vašich srdcích, hluboká touha po 
opravdové, krásné a velké lásce. Kolik 
síly je v této schopnosti milovat a být 
milován! Nedovolte, aby tato vzácná 
hodnota byla falšována, ničena nebo 
pokřivena,…žádám vás, abyste se 
vzepřeli kultuře dočasnosti, která se 
domnívá, že nedokážete přijmout 
odpovědnost za to, že jste schopni 
opravdu milovat. Mám ve vás mladé 
důvěru a modlím se za vás… Vy mladí 
jste výborní v objevování nového! 
Pokud se vrhnete do odhalování bohaté 
nauky církve v této oblasti, objevíte, že 
křesťanství není souhrnem zákazů 
potlačujících naše touhy po štěstí, ale 
životním projektem schopným 
fascinovat naše srdce! 
3. …protože uvidí Boha 
 V této části mimo jiné píše: Drazí 
mladí,… Modlíte se ? Víte, že můžete 
hovořit s Ježíšem, s Otcem a Duchem 
Svatým tak, jako hovoříte s přítelem? 
Ale ne s jakýmkoli přítelem! Zkuste to 
jednoduše udělat. Objevíte to, co jeden 
venkovan z Arsu říkal svatému faráři 
ze své vesnice o své modlitbě před 
svatostánkem: „Já se dívám na něho a 
on se dívá na mne.“ Ještě jednou vás 
vyzývám, abyste se s Pánem setkávali 
v časté četbě Písma svatého,… začněte 
s evangelii… Nechte, aby Boží slovo 
promlouvalo k vašim srdcím a 
přinášelo světlo na vaši cestu. 
 
4. Na cestě do Krakova 
V závěru vyslovuje přání:…Kéž se 
svatý papež Jan Pavel II., patron 
Světových dní mládeže, přimlouvá za 
naši pouť, směřující do jeho Krakova. 
Ať nás na této cestě provází mateřský 
pohled milostiplné, překrásné a 
přečisté blahoslavené Panny Marie.

BIŘMOVÁNÍ 
 
V Lipníku n. B. bude svátost 
biřmování udělována v neděli 7. června 
2015. Přípravy se zúčastňuje dvacet 
biřmovanců. 
 
K PRVNÍMU  
SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ  
 
přistoupí pět dětí v neděli 14. června 
2015. 
 
MINISTRANTI 
 
Na Zelený čtvrtek jsou zváni do 
Olomouce na Missu Chrismatis; 
doprava s otcem Stanislavem. 
Příprava na obřady:  
18.00 na Zelený čtvrtek a Velký pátek 
  9.00 na Bílou sobotu 
 
OCENĚNÍ ZA KULTURU 
 
V sále ZUŠ Antonína Dvořáka se 
konala 20. března slavnost předávání 
ocenění za přínos městu v kultuře a 
sportu. Mezi letošními oceněnými 
čtyřmi  osobnostmi, které měly 
významný kulturní přínos pro město, 
se objevili i dva členové našeho 
farního společenství. 
Ocenění za celoživotní zásluhy o 
rozvoj kulturně společenského života 
v Lipníku nad Bečvou dostal pan Mgr. 
Vladimír Peška, který tímto vstoupil do 
Síně slávy města Lipníka n. B. Jako 
bývalý ředitel základní školy 
v Předmostí se zasloužil o založení 
školního muzea Lovců mamutů, 
významně se podílel na založení a 
vzdělávacích aktivitách spolku 
Predmostensis, který na Předmostí 
vybudoval naučnou stezku provádějící 
zájemce lokalitou a proslaveným 
působištěm lovců mamutů. Zájem o 
kulturní práci ho zavedl k činnosti 
v kulturních komisích a sdruženích, 
obecně prospěšných společností se 
záměrem poukazovat na přírodu a 
historii regionu – jeho zájem patří 
hradu Helfštýn, zdejší piaristické 
koleji, pracoval na aktivitách sdružení 
Comenius. Většina farníků ho však zná 
a potkává jako neúnavného 
organizátora a zakladatele již deset let 
fungujícího „Okrašlovacího spolku 
Lípa“. Jeho nápadem a konceptem byl 
prostor Meditační zahrady sv. Jakuba 
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DĚTEM 
Když vejdeš do kostela a uvidíš u oltáře červené světélko, znamená to přítomnost Pána Ježíše ve svatostánku. Představ si, 
jak se na tebe usmívá. Možná nevíš, co mu povědět. Může ti pomoci tato modlitba, ale vypadla z ní některá slova, pokus 
se je doplnit; láska ti napoví: 
 
Pane Ježíši, přicházím k …., abych ti ………, že mě máš tolik … . 
 

zpřístupnit široké veřejnosti jako místo 
odpočinku s bylinkami, labyrintem a 
místem pro pořádání kulturních akcí – 
což se zajisté s ostatními členy spolku 
vrchovatě podařilo. Všichni znáte 
inovované sluneční hodiny – to právě 
on vytvořil kromě návrhu realizace a 
informace o jejich použití pro 
veřejnost. Je také aktivním účastníkem 
pěší poutí na Starou Vodu, Josefské 
pouti na Svatý Hostýn. Do aktivit 
široce zasahujících pro kulturní vyžití 
města patří i jeho aktivní podíl na dvou 
ročnících festivalu studentských filmů 
Pod Nebesy, které organizuje 
Okrašlovací spolek Lípa, jehož je stále 
předsedou. 
S Festivalem je úzce spjatý a městem 
oceněný další člen Okrašlovacího 
spolku Lípa a také člen našeho farního 
společenství – Jonáš Vacek. 
Jako mladý absolvent Baťovy 
univerzity, obor scénáristika a režie, 
vznik festivalu inicioval a přesvědčil 
ostatní, že má cenu překonávat obtíže, 
a takový netradiční festival pro Lipník 
zorganizoval. Má zásadní podíl na jeho 
koncepci, dramaturgickém obsahu – 
výběru děl dosud nepromítaných dílek 
mladých filmařů, studentů filmových 
škol – nejen z České republiky. 
Festival byl grantově podporován 
městem a dalšími sponzory a pro svůj 
obsah i doprovodné akce se stal 
oblíbeným u mladší i starší generace. 
Můžeme se těšit, co v programové 
nabídce, jejímž je garantem, připraví 
pro 3. ročník Pod Nebesy, který 
proběhne opět v červnu v krásném 
prostředí Meditační zahrady sv. 
Jakuba. Město se Jonáše Vacka 
rozhodlo za jeho přínos, významné 
obohacení kulturního života města 
prací na Festivalu, ocenit ve zvláštní 
kategorii. Blahopřejeme oběma 
osobnostem našeho farního života 
k významnému ocenění jejich činnosti! 
Přejeme zdraví, Boží požehnání, 
hojnost darů Ducha Svatého pro další 
tvůrčí práci, nadále přízeň svatého 
Jakuba, pod jehož patronací  tak pěkně 
žije Meditační zahrada.  
Toto vyzvednutí zásluh občanskou 
společností ale může nám ostatním být 

také i výzvou – pobídkou k tomu, že 
pokud chce někdo i malým podílem 
pro ostatní ve farnosti vytvořit něco 
přínosného, má možnost podpořit 
činnost třeba právě Okrašlovacího 
spolku Lípa. Jak? Čím? Něčím, co 
okrášlí naši někdy všednější skutečnost 
– a nejde přitom o hodnoty ryze 
materiální. fava 
 
BIBLE A MY 
 
Ústřední kolo soutěže Bible a my 
školního roku 2014/2015 se konalo 18. 
března 2015 v Hustopečích u Brna. 
Soutěžící našich farností se neumístili 
na předních místech, ale patří jim 
velký dík za účast v tomto nelehkém 
klání. Přejeme jim a všem dětem, 
mládeži, dospělé nevyjímaje, aby 
v poznávání Písma svatého vytrvali.  
 
SVÁTEK  
BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
 
se slaví o druhé neděli velikonoční. 
Vyvolenou apoštolkou Božího 
milosrdenství se stala svatá Faustyna. 
Narodila se v roce 1905 v Polsku ve 
vesnici Glogowec jako třetí z deseti  
dětí. Ve dvaceti letech roku 1925 
vstoupila do Kongregace sester Matky 
Božího milosrdenství. Obraz Božího 
milosrdenství, který máme i v kostele 
sv. Jakuba od  neděle Božího 
milosrdenství 27.dubna 2014,  
posvěcený otcem Martinem, vznikl na 
základě vize sestry Faustyny v únoru 
1931. Během ní Kristus vyjádřil přání, 
aby byl namalován obraz tak, jak Ho 
vidí a opatřen nápisem „Ježíši, důvěřuji 
ti“. Sestra Faustyna (Helena Kowalská) 
zemřela 5. října 1938 v klášteře 
v Lagiewnikách u Krakova. 30. dubna 
2000 byla v Římě svatořečena sv. 
Janem Pavlem II. Novéna k Božímu 
milosrdenství začíná na Velký pátek a 
končí v sobotu po 1. neděli 
velikonoční. 
 DUCHOVNÍ OBNOVY 
 
14. března 2015 pod vedením P. Radka 
Gottwalda SDB, ředitele salesiánské 

komunity v Brně – Žabovřeskách, se 
zúčastnila početná skupina členů 
našich farností. Tématem byla naše 
zranění a cesta jejich uzdravování. 
Několik vět k zamyšlení:  
Podstatou uzdravení je ODPUŠTĚNÍ - 
druhým i sobě. Odpuštění je vlastně 
ochranný štít před zlem. Když vím, že 
Bůh je se mnou, vše vydržím. Hledat 
Pánovu vůli: „Pane, jak mám jednat?“ 
Je moudré, když nám Pán nedává hned 
vše, zač prosíme – tím dorůstáme – 
naše scvrklé srdce se rozšiřuje. 
Obnova probíhala přednáškami na faře 
od 9 hodin, od 13. do 15. hodiny byla 
vystavena v kostele sv. Jakuba 
Nejsvětější svátost oltářní – adorace, 
svátost smíření; v 15 hodin začínala 
mše svatá.  
Na 14. březen vyhlásil papež František 
„24 hodin pro Pána“. Duchovní obnova 
v  naší farnosti byla podílem na 
naplnění výzvy věnovat společně 
s celou Církví hodiny pro Pána v tento 
den. 
  
NOC KOSTELŮ 2015  
 
pátek 29. května  
 
Letošní ročník se ponese jako celý 
liturgický rok v duchu zasvěceného 
života. Účast na programu, který se 
bude odehrávat převážně v klášterním 
kostele sv. Františka, přislíbili: 
- Piarista P. ThLic. Lukasz Karpinski 
SP, administrátor farnosti Strážnice, 
představitel strážnické komunity, 
- sestra Ludmila Němcová, salesiánka, 
která působí jako moderátorka a 
překladatelka TV NOE.  

Gabka N. 
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 
BŘEZEN  
29.3. neděle  Květná neděle – svěcení ratolestí u kaple sv. Josefa v 9.15, průvod do kostela sv.Jakuba.  

13.00 Modlitby matek. Od 14.00 do 16.00 příležitost ke svátosti smíření              
XXX. Světový den mládeže  

31.3. úterý Svátost smíření – děti z náboženství. 
DUBEN 
  1.4.   středa Koncert Stabat Mater v 18. 00 - po mši sv. v kostele sv. Jakuba 
  2.4.  čtvrtek Zelený čtvrtek – dopoledne svěcení olejů v katedrále v Olomouci, v 18.30 mše svatá na památku 

Poslední večeře Páně v kostele sv. Jakuba. 
10. výročí úmrtí sv. Jana Pavla II. 

  3.4. pátek Velký pátek – den přísného postu; Křížová cesta v 15.00, velkopáteční obřady v 18.30. Začátek 
novény k Božímu milosrdenství 

  4.4. sobota Bílá sobota: modlíme se u Božího hrobu od 10 do 15 hodin, maminky s dětmi v 11.00, 
od 20.00  vigilie Zmrtvýchvstání 

  5.4. neděle 1. velikonoční neděle - Boží hod velikonoční; přinášení Postniček 
  6.4. pondělí Pondělí velikonoční, mše sv. v 7.45 v Hlinsku, v 9.30 v Lipníku, v 11.00 v Týně. Den úmrtí sv. 

Metoděje (+885) 
12.4. neděle 2. neděle velikonoční – svátek Božího milosrdenství 
19.4. neděle 3. neděle velikonoční 
25.4. sobota Sv. Marka 
26.4. neděle 4. neděle velikonoční, den modliteb za povolání – neděle Dobrého pastýře 
30.4. čtvrtek 15. výročí svatořečení sv. Faustyny 
KVĚTEN 
  1.5. pátek 1. pátek v měsíci, sv. Josefa dělníka 
  3.5. neděle 5. neděle velikonoční  
  6.5. středa Sv. Jana Sarkandera 
  8.5. pátek Panny Marie Prostřednice všech milostí 
10.5. neděle 6. neděle velikonoční, Svátek matek 
13.5. středa Panny Marie Fatimské 
14.5. čtvrtek Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek 
15.5. pátek Diecézní eucharistický kongres – setkání dětí v Olomouci 
16.5. sobota Diecézní eucharistický kongres – olomoucké chrámy v centru města - adorace, eucharistické průvody 

z chrámů do katedrály, mše svatá 
17.5. neděle 7. neděle velikonoční 
24.5. neděle  Seslání Ducha Svatého; Panny Marie Pomocnice křesťanů 

       
 
 
 
CHARITA HRANICE 
 
V letošním roce připravuje pro své 
klienty opět dva poutní výlety. Na 
Svatý Kopeček a na Svatý Hostýn. Již 
nyní se můžete hlásit kterémukoliv 
zaměstnanci Charity na první poutní 
výjezd v úterý 2. června na Sv. 
Kopeček. Pojede se autobusem a 
charitními auty. V případě potřeby si 
mohou klienti s sebou vzít i osobní 
doprovod. Podrobnější informace 
budou v příštím vydání Farních listů. 
 
 Martin Fujd, vedoucí CHPS  Lipník n. B. 
 

 
 
 
 

JOSEFSKÁ POUŤ 
 
Jubilejní 5. ročník se konal 15. března. 
Zatažená obloha a tma přivítala 
poutníky u zvonice v Lipníku. 
Z Lipníka vyšlo 10 poutníků  směrem 
ke Sv. Hostýnu. V Hlinsku se připojil 
ještě jedenáctý se psem. Po již 
tradičním pohoštění se za stálé tmy 
pokračovalo dál přes Kladníky do 
Bezuchova a dále. Sluníčko se ukázalo 
až na Hostýně. Na obědě po mši se tak 
sešlo 24 poutníků.                            
                                                                stuka 

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 
 


