V Lipníku nad Bečvou 24. května 2015
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

ZE ZÁŘIVÉ KRISTOVY LÁSKY VYŠLEHLY PLAMENY DUCHA SVATÉHO
A ZAČALY SVOU OHNIVOU CESTU SVĚTEM A DĚJINAMI.
TAKTO KRISTŮV DUCH, DUCH SVATÝ, KTERÝ JE DUŠÍ CÍRKVE,
JE STÁLE S NÁMI.
(Dějiny spásy 1991)

Drazí farníci,
Pán Ježíš dokončil dílo vykoupení a po čtyřiceti dnech zjevování se odchází zpět do nebeské slávy. Slíbil apoštolům svého
Ducha, který je bude nadále provázet a posilovat. Také my znovu přijímáme Ducha Svatého, aby nás posiloval a uváděl do
pravdy o Bohu. Ve farnosti máme mnoho mladých, kteří se chystají přijat svátost biřmování, a to nás s nimi více spojuje.
Také budeme myslet na prvokomunikanty, aby vytrvali v blízkosti Pána Ježíše. Duch Svatý působí v nás i kolem nás, aniž
bychom to příliš vnímali, snažme se v této době to více vnímat a spolupracovat.
P. Stanislav

ABYSTE MOCÍ DUCHA
SVATÉHO
OPLÝVALI V NADĚJI
(Řím 15,13)

Hrstka prvních pronásledovaných
věřících s důvěrou čeká na příchod
Ducha Svatého. Jejich naděje je pravá,
protože je pevná a vytrvalá. Proto také
nebyla zklamána. Duch Svatý přišel a
jejich naději ještě rozmnožil.
Protože dostali od Ducha Svatého
naději v tak požehnaném stupni,
všechno dávali v sázku, jen aby dosáhli
věčnosti
jim
slíbené.
Pohrdali
pozemským, obětovali se, pracovali
pro Boha do úpadu, povznesli se nad
časné výhody, vznešeně pohrdali
hrozbami, nahánějícími hrůzu. Nebyli
skleslí, nýbrž nadšení, nebyli slabochy,
nýbrž hrdiny. Ohled měli jen na Boha a
spásu. O Boha se starali, s Bohem
počítali a s jeho věrností, proto
nemohli podlehnout v ničem, v čem
podléhá člověk, jehož naděje jsou
složeny
v pozemském,
časném,
nestálém.
Kdyby naše naděje byla také taková,
pak bychom byli Božími lidmi
pevného směru k nebi, vyrovnanými,
neztrácejícími
rovnováhu
v době
zkoušky.
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Vyprosme si tedy splnění přání sv.
Pavla: „abyste mocí Ducha Svatého
oplývali v naději.“
(z Růžencových rozjímání P. A. Šuránka)

SVATODUŠNÍ KATECHEZE
Podle: Dějiny spásy Bratislava 1991

Čím byly první letnice?
Byl to den, kdy Kristus, oslavený
Bohočlověk, seslal na apoštoly a na
velké množství lidí Ducha Svatého a
založil první křesťanské společenství.
Co způsobil Duch Svatý v apoštolech
ve dnech letnic?
- Naplnil je silou a neohroženou
odvahou;
- dal jim plně pochopit smysl Kristova
života a učení;
- dal jim sílu neohroženě hlásat
Kristovo evangelium;
- naplnil je velkou radostí a pokojem.
Jak působí Duch Svatý v nás?
- Při křtu nás činí dítkami Božími,
začleňuje nás do své církve a přebývá
v nás;
- učí nás správně chápat Kristovo učení
a uvádět ho do života;
- těší nás a povzbuzuje v těžkostech;
- dává nám: lásku, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost,
tichost, sebeovládání, velkodušnost,

víru, naději a zvláště sedm svých
zvláštních darů.
Kde působí Duch Svatý?
Všude, kde se koná skutečné dobro,
kde se statečně pracuje, kde lidé usilují
o lásku, pokoj a radost.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

bude udělena našim
biřmovancům 7. června 2015
v kostele sv. Jakuba.
Tato svátost tvoří s křtem a eucharistií
jeden svátostný celek iniciačních
svátostí. Nadpřirozený život darovaný
ve křtu je při biřmování pozvednutý
k dokonalosti dospělého života. Vztah
mezi křtem a biřmováním je podobný
jako mezi narozením a růstem. Jedná
se tedy o rozvinutí křestního života do
plné zralosti. Z teologického pohledu
se
pokřtěný
stává
dospělým
křesťanem, a tedy odpovědným za
budování křesťanské komunity, za
působení Ducha v církvi a za misijní
povolání.
(podle J. Šlégr Cesty katecheze)

Podstatou obřadu biřmování je
pomazání posvátným křižmem na
čele
pokřtěného
doprovázené
vkládáním rukou přisluhovatele a
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slovy: „Přijmi pečeť daru Ducha
Svatého“. Nejdříve však biskup
vztahuje ruce nad shromážděné
biřmovance a vyzývá vylití Ducha:
Všemohoucí Bože, Otče našeho
Pána Ježíše Krista,
tys dal ve křtu těmto svým
služebníkům
odpuštění hříchů a život věčný.
Sešli na ně svého Ducha Utěšitele:
dej jim ducha moudrosti a rozumu,
ducha rady a síly,
ducha poznání a lásky,
a naplň je duchem bázně před
tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.
Ze slavení biřmování vyplývá, že
účinkem této svátosti je plné vylití
Ducha Svatého, jak bylo kdysi
uděleno apoštolům v den letnic.
Svatý Ambrož biřmovaným říká:
„Uvědom si, žes dostal duchovní
pečeť, Ducha moudrosti a rozumu,
Ducha rady a síly, Ducha poznání a
zbožnosti, Ducha Boží bázně, a
uchovej si to, cos dostal. Bůh Otec tě
poznamenal svým znamením, Kristus
Pán tě utvrdil a vložil do tvého srdce
Ducha jako záruku.“
(podle Katechismu katolické církve:
Sedm svátostí církve - Svátost biřmování)

VOLBA JMÉNA A PATRONA
V přípravě na křest i biřmování výběr
jména a tím i patrona není
nedůležitou záležitostí, dává podnět
ke zkoumání životopisů svatých,
hledání
vzorů,
ochránců
a
pomocníků. Protože:
Tvé jméno ti může ukázat cestu
k pokladnici
darů
svým
významem,
odkazuje
tě
na
patrona, který ti může odhalit tvé
skryté možnosti. Jestliže ho budeš
následovat, pomůže ti růst. Máš
v něm vnitřního rádce, který tě
uvádí do plnosti života. Abys na
sobě pracoval, rozvíjel své dary a
nespokojil se s průměrností.
(podle Anselma Grüna)

MĚJ OČI OTEVŘENÉ
Zajdi si na procházku do přírody jenom
s Ježíšem, kterého vědomě doprovázíš.
Vyber si k tomu místo, které máš rád,
kam se sám těšíš, kde znáš něco
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krásného, co bys rád ukázal tomu, na
kom ti záleží. Nebo jdi na nové místo a
měj otevřené oči pro všechny krásy a
zajímavosti. O všem, co tě zaujme,
mluv hned s Ježíšem. Pověz mu o
všem, co vidíš. Když budeš žasnout
nad krásami a důmyslnostmi přírody,
mysli na to, že mluvíš se samotným
tvůrcem. Téma bude jistě bohaté a
atmosféra povznešeně radostná, vždyť
najdeš tolik důvodů k obdivu, úžasu,
chválám
i
vděčnosti.
Z takové
procházky se vrátíš se srdcem plným
Boží slávy…
Měj otevřené oči pro všechno, co ti
připomene Boha. Uvidíš věž kostela,
pozdrav krátkou modlitbou Ježíše,
který tam přebývá ve svatostánku.
Pokloň se mu v duchu. Všimni si, kolik
křížů, kapliček a svatých obrázků je
kolem cest či na domech. Čti je jako
znamení víry, lásky a vděčnosti těch,
kteří je budovali, a vyčti v nich
pozvání k tvému projevu víry, aspoň
v myšlenkách.
(Z Malé školy modlitby otce arcibiskupa
Jana Graubnera)

BENEDIKT XVI. K DĚTEM
Drahé děti!
Po krásných chvílích adorace vás nyní
s velkou radostí zdravím.
Bůh náš Otec nás shromáždil kolem
svého Syna a našeho bratra, Ježíše
Krista, přítomného v Hostii posvěcené
při mši. Je to obrovské tajemství,
jemuž se klaníme a jemuž věříme.
Ježíš, který nás má moc rád, je
doopravdy přítomen ve svatostáncích
všech kostelů světa, ve svatostáncích
kostelů vašich čtvrtí a vašich farností.
Zvu vás, abyste jej často navštěvovali a
říkali mu, jak ho máte rádi. Někteří
z vás již byli u prvního svatého
přijímání, jiní se na ně připravují. Den
mého prvního svatého přijímání byl
jedním z nejkrásnějších dnů mého
života…Není tomu tak kvůli krásným
šatům, dárkům či svátečnímu obědu. Je
tomu tak především proto, že jsme se
poprvé
setkali
s Ježíšem
–
v Eucharistii.
Když jsem u svatého přijímání,
přichází ke mně Ježíš, aby byl u mne.
Mám Ho přijmout s láskou a pozorně
Mu naslouchat. V hloubi svého srdce
Mu mohu například říci: „Ježíši, vím,
že mě máš rád. Daruj mi svoji lásku,
abych měl rád tebe i ostatní lidi tvou
láskou. Svěřuji ti své radosti i bolesti a

svoji budoucnost.“ Drahé děti,
neváhejte mluvit o Ježíši s ostatními.
On je pokladem, o který je třeba se
umět ochotně podělit. V dějinách
církve naplnila Ježíšova láska odvahou
a silou mnoho křesťanů a také dětí,
jako jste vy.
(promluva z roku 2011)

MILÉ DĚTI,
Baruško, Marťo, Víťo, Adélko,
Andrejko!
Svíce s vašimi jmény na stupínku u
oltáře se sochou Božského Srdce
Ježíšova jsou znamením, že se
připravujete na velký den, že pro vás
bude 14. červen 2015 dnem prvního
svatého přijímání. Kéž ten den
prožijete pěkně a věrnost Ježíši ať jde
s vámi celým životem. Tato slavnost –
vaše, vašich rodin, kamarádů, naší
farnosti – je provázena slavností
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek
12.
června,
13.
června
je
Neposkvrněného Srdce Panny Marie a
světce sv. Antonína, který bývá
obyčejně zobrazen s Ježíškem v náručí.
Původ tohoto zobrazení je tento: Když
byl sv. Antonín ve Francii, přenocoval
u zámožného měšťana. Ten byl
zvědavý,
zda
host
v pokojíku
odpočívá, či bdí. Tiše nahlédl skulinou
ve dveřích. Spatřil světnici ozářenou a
v náručí Antonínově Ježíška, jak ho
objímá.
Když vstoupíte do kostela sv. Jakuba,
vítá vás po pravé straně sv. Antonín
s Ježíškem, na levé sv. Terezička a nad
kropenkami
obrázky
dalších
přímluvců, sv. Dominik Savio a sv.
Marie Goretti, která byla svatořečena
25. června 1950. Je patronkou dětí a
mládeže, patronkou čistého srdce.

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
LÍPA
Meditační zahrada sv. Jakuba
otevřela svoji bránu 1. května 2015 při
otevírání turistické sezóny v Lipníku
nad Bečvou a zve Vás k častým
návštěvám. V letošním roce bude
v prostoru zeleně a bylinek navíc
výstava slunečních hodin a „měření
času“. Otevřeno je denně od 8.00 do
18.00 hodin. Rádi vyslovujeme
poděkování všem dobrovolníkům a
sponzorům, díky kterým může být
zahrada
místem
odpočinku
a
potěšením.
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Festival studentských filmů
Pod Nebesy

KATOLICKÝ SPOLKOVÝ
DŮM

Festival Pod Nebesy je přehlídka
nejlepších studentských filmů za
uplynulý rok promítaných pod širým
nebem v Meditační zahradě v Lipníku
nad Bečvou. Každá generace diváků se
určitě bude bavit, vybírány jsou filmy,
které mají pozitivní poselství a obsah.
Hosty festivalu jsou i samotní tvůrci
snímků, režiséři, herci. Porotou jsou
vybírány nejlepší filmy a hlasování se
také účastní diváci, kteří dostávají
věcné ceny i odměnu ve formě
příležitosti zahrát si ve filmu. Termín
letošního festivalu připadá na 19. a 20.
června. Stejně jako vloni tak i letos
bude
možnost
koupit
lístky
v předprodeji, pro aktuální info
sledujte naši facebookovou stránku
Pod
Nebesy
nebo
http://www.festivalpodnebesy.cz/.
Akce je podpořena grantem Města
Lipník nad Bečvou a některými
sponzory. Pořadatelé prosí o spolupráci
a případnou finanční podporu, která
pomůže hradit náklady. Potvrzení o
daru, potřebné pro zúčtování daně
z příjmu, Vám vydá spolek Lípa.
Děkujeme za jakoukoli podporu i za
Vaši návštěvu samotného festivalu.

- připravuje červencovou pouť na
Velehrad a na Starou Vodu;
- zve na zájezd do Orlických hor s
návštěvou polského příhraničí.

Pavla Šaňková, tel. 775 20 7139

Katolický spolkový dům zve všechny
zájemce na poznávací zájezd ve
dnech 29. – 30. 8. 2015 do Orlických
hor s návštěvou Polska.
Cílem I. dne bude polské město
Miedzylesie, kam se dopravíme parním
vlakem z Králík.
Po prohlídce
Miedzylesie (známé poutní místo
s barokním zámkem – vzdálené cca 30
km od našich hranic) vrátíme se zpět
do Králík a navštívíme
vojenské
muzeum pevnostního opevnění z 1.
republiky
včetně
několika
dělostřeleckých bunkrů. Nocleh bude
zajištěn v chatkách u přehrady
Pastviny.
II. den tj. v neděli odjedeme do
Lanškrouna, kde po prohlídce města se
zúčastníme mše svaté v chrámu sv.
Václava celebrované děkanem P.
Zbygniewem Czendlikem. Po polední
pauze na oběd odjedeme do lázní
Bludov
s možností
koupání
a
návštěvou zámku. Předpokládaný
návrat do Lipníka bude mezi
devatenáctou a dvacátou hodinou.
Cena zájezdu je stanovena na 800,Kč a zahrnuje dopravu a ubytování
(děti do desíti let platí pouze nocleh).
Podrobný rozpis a časový
harmonogram
zájezdu
bude
zveřejněn na vývěskách u obou
našich lipenských kostelů.
Ivan Kopecký, místopředseda KSD

NOC KOSTELŮ
Pátek 29. 5. 2015
Letošní ročník se ponese jako celý
liturgický rok v duchu zasvěceného
života. Co to je a jak se žije lidem,
kteří se rozhodli svým životem jít tak
trochu jinou cestou, prozradí
nejpovolanější. Účast na programu,
který se bude odehrávat výhradně
v klášterním kostele sv. Františka,
přislíbili
- piarista P. ThLic. Lukasz Karpiński
SP, administrátor farnosti Strážnice,
představitel strážnické komunity,
sestra
Ludmila
Němcová,
salesiánka, která působí jako
moderátorka a překladatelka na TV
NOE,
manželé
Chrástečtí
–
spolupracovníci salesiánů,
sestra
Roberta
Ševčíková,
dominikánka.
Dále se můžete těšit na hudební
vystoupení žáků a učitelů ZUŠ
Antonína Dvořáka v Lipníku n. B.,
na noční prohlídku kostela. Mnoho
dalšího je připraveno v čase od 18 do
půlnoci, kdy program ukončí
slavnostním požehnáním P. Mgr.
Stanislav Suchánek.
Gabriela Němčáková

STABAT MATER
Ve středu 1. dubna 2015 se v kostele
sv. Jakuba konal koncert z díla
Františka Ignáce Tůmy Stabat Mater.
Velké díky skupině Musica Laetitia a
jejich hostům za velký prožitek, za
poctu Matce Boží a uvedení do
Velikonočního třídenní.

TAJENKA
Při přípravě ke sv. zpovědi zpytujeme svědomí, připomínáme si Boží přikázání. Všechna jsou důležitá, ale čtvrté
zvlášť: Uvědom si, že úctou, láskou a poslušností k rodičům ctíš samého …., který tě rodičům svěřil a dal jim
nad tebou moc. Koho ctíš? Ty to jistě víš, vyluštěním si však potvrdíš!
.

Když uděláme někomu radost, konáme ….

.

Při mši svaté si přejeme …..

.

Doma vládla spokojenost a ……

.

Vzácným majetkem, který chrání osmé přikázání, je ……
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O NADĚJI
bylo setkání 28. dubna 2015 na faře
v Lipníku n. B. s paní katechetkou
Mgr. Ing. Františkou Böhmovou.
Co je naděje? Naděje je schopnost být
dobré mysli i v situacích, které
vypadají beznadějně. Naděje je paměť
budoucího dobra. Křesťanská naděje
tkví v Kristově vzkříšení. „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
(1Pt 1,3)“. Symbolem naděje je kotva.
Kotvu musíme mít zaháknutou
v Ježíšově srdci – a neztroskotáme.
Ďáblovi jde o to připravit nás o živou
naději otupělostí, nespokojeností,
smutkem, omrzelostí, které vedou
k zoufalství, lamentací pomocí slůvka

kdyby, až.. , nevěřit tomu, že Bohu na
mně záleží, že mě má rád, nevěřit
v krásu úkolu, který měl Bůh pro mě
připravený, když jsem se narodil.
Nedejme se oklamat, žijme v živé
naději. Jak se naděje projevuje?
Omlazuje ducha, vnitřně napřimuje,
chrání před rezignací a únavou, učí
trpělivosti, vytrvalosti.
Díky Bohu za povzbudivé setkání.

MŠE SVATÁ NA PODĚKOVÁNÍ
za sedmdesát let míru, za krásnou
domovinu, za padlé ve druhé světové
válce, za všechny, kteří jsou sužováni
válkami se konala v kostele sv. Jakuba
7. května večer. Slova naší hymny
s hudebním doprovodem z kůru kostela
završila prožitek vděčnosti za mír, za
všechny oběti, za rodnou zemi.

PIARISTICKÁ KOLEJ
V Bratrské ulici stojí už 345 let budova
bývalého piaristického kláštera, k níž
„byl položen základ 19. května roku
1660. Stavba trvala 10 roků a
prováděna byla tak, že stará budova
byla kus po kuse bořena a na její místo
nová stavěna.“
Jan Baďura Lipenský okres
VVVlastivědymmoravské)

Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
KVĚTEN
24.5.
neděle
29.5.
pátek
30.5.
sobota
31.5.
neděle
ČERVEN
4.6.
čtvrtek
7.6.
neděle
12.6.
pátek
13.6.
sobota
14.6.
neděle
19.6.
pátek
21.6.
neděle
24.6.
středa
28.6.
neděle
29.6.
pondělí
ČERVENEC
5.7.
neděle
12.7.
neděle
18.7.
sobota
19.7.
neděle
25.7.
sobota
26.7.
neděle
SRPEN
2.8.
neděle
6.8.
čtvrtek
9.8.
neděle
15.8.
sobota
16.8.
neděle
22.8.
sobota
23.8.
neděle
30.8.
neděle

Hod Boží svatodušní
Noc kostelů. Mše sv. v 18 hodin v kostele sv. Františka
Kladníky - pouť – Navštívení Panny Marie
Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
10. neděle v mezidobí. V kostele sv. Jakuba biřmování v 10:30
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Neposkvrněného Srdce Panny Marie; sv. Antonína z Padovy
11. neděle v mezidobí. První svaté přijímání v kostele sv. Jakuba
Mše sv. ráno v 8 hodin v kostele sv. Jakuba; večer v Meditační zahradě filmový festival Pod Nebesy 19. a 20. června
12. neděle v mezidobí
Slavnost narození sv. Jana Křtitele
13. neděle v mezidobí
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - pouť na Velehrad s KSD
15. neděle v mezidobí
Děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání – Šternberk
16. neděle v mezidobí; od pondělí 20.7. schola na táboře
Sv. Jakuba, apoštola, pouť na Starou Vodu ke sv. Anně
17. neděle v mezidobí, Svatojakubské hody v Lipníku
18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění Páně
19. neděle v mezidobí; adorační den farnosti Týn n. B.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; 820. výročí narození sv. Antonína Paduánského
20. neděle v mezidobí
Panny Marie Královny; adorační den farnosti Hlinsko
21. neděle v mezidobí, Svatobartolomějské hody v Hlinsku
22. neděle v mezidobí, žehnání školákům; 29. 8. – 30. 8. zájezd KSD do Orlických hor

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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