V Lipníku nad Bečvou 1. listopadu 2015
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

POHLED NA KŘÍŽ NÁS UJIŠŤUJE O TOM,
ŽE EXISTUJE LÁSKA, KTERÁ JE SILNĚJŠÍ NEŽ SMRT A JAKÉKOLI ZLO.
STÁLE VÍCE S BÁZNÍ BOŽÍ SMĚŘUJME KE SVATOSTI.

Drazí farníci,
letošní rok už přiběhl k dušičkovému týdnu. Den po dnu nám přibývá, další dny s Bohem a blízkými. Někteří opustili
tento svět a jsou na věčnosti. Myslíme na své blízké na věčnosti, zemřelé letos nebo dříve, a vyprošujeme jim plné
společenství s Bohem. Využijme možnosti vyprosit zemřelým odpustky, ať už pro blízké nebo jiné zemřelé.
P. Stanislav
DUŠIČKOVÁ VZPOMÍNKA
NA P. Dr. FRANTIŠKA ROCHLU
Mezi studenty, které zastihl 21. srpen
1968 v Anglii, byla i lipenská
rodačka. Její vzpomínky na P.
Františka Rochlu, vzácného člověka,
souznějí se svědectvím mnohých
dalších,
že
byl
„exulantům
z Československa mravní oporou“.
Letos v létě uplynulo 60 let od jeho
kněžského svěcení. Život P. Dr.
Františka Rochly je ve stručnosti
zachycen v nekrologu z března 1992,
uvedeného slovy sv. Jana Boska:
Očekávám vás všechny v nebi.
„Narodil se 13. září 1909 v Týně nad
Bečvou. Po maturitě na české reálce
v Lipníku nad Bečvou se seznámil
s dílem sv. Jana Boska a rozhodl se
pro kněžskou dráhu. Jeho studia
přerušila 2. světová válka, kdy po
příchodu německých vojsk opouští
Prahu a pět let bojuje za svobodu
naší vlasti ve Francii a Anglii. V roce
1945 se vrací do Prahy jako štábní
kapitán a pokračuje na Karlově
univerzitě ve studiu filosofie. Po r.
1948 odchází z politických důvodů
znovu do exilu. V cizině dokončuje
svá teologická studia a je 5. června
1955 vysvěcen na kněze. Působí
jako kněz v Londýně a je mnohým
exulantům z Československa mravní
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oporou. Po 42 letech se vrací na
zasloužený odpočinek do své vlasti,
do své „rodné dědiny“ ke své sestře.
Zaopatřen svátostmi odevzdal svou
duši Pánu v nemocnici v Hranicích
28. února 1992 ve věku 82 let.“
Podepsáni: sestra Marie s rodinou,
kněží děkanátu hranického a
salesiánská rodina bývalých žáků.
Rozloučení se konalo 5. března 1992
ve farním kostele v Týně nad
Bečvou; po mši svaté byl pohřben na
týnském hřbitově do rodinného
hrobu.
Odpočinutí věčné dej zemřelým,
Pane, a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočinou v pokoji. Amen.
DUŠIČKOVÁ POUŤ
v sobotu 10. října na Sv. Hostýn byla
letos počasím nevlídná, ale v bazilice
u Matky Boží bylo jako vždy dobře.
Mši svatou za zemřelé jsme slavili s
otcem
arcibiskupem
Janem
Graubnerem. Společenství pouti
našich farností s vděčností posílá
pozdravy a díky panu Františku
Dohnalovi, který poutě víc jak dvě
desetiletí organizoval, že ve své
vnučce, paní Věrce Rakovské,
vychoval a předal milou a pozornou
nástupkyni. Děkujeme, že jsme mohli

i letos projevit duším v očistci svou
pomoc touto poutí.
Z CHARITY
V pondělí 2. 11. 2015 od 9 hodin je
sloužena v kostele sv. Jakuba
v Lipníku n. B. mše svatá pro
nemocné se vzpomínkou na blízké
zemřelé a klienty Charity Hranice.
Charita nabízí dovoz i odvoz.
Zájem o doprovod nahlaste na tel.
777 238 520 nebo 581 772 089.
SYNODA O RODINĚ
Vatikán, 4. – 25. října 2015
Řádné
shromáždění
biskupské
synody o rodině bylo zahájeno ve
vatikánské bazilice při eucharistické
slavnosti 4. října. Synoda se
soustředila na tři problémy: na drama
osamělosti, na lásku mezi mužem a
ženou a na rodinu.
Papež František v homilii při
zahájení hovořil o poslání církve:
Církev je povolána žít své poslání ve
věrnosti, pravdě a lásce. V čem
spočívá věrnost, pravda a láska,
kterou Kristus očekává od církve,
František vysvětlil:
- věrnost svému Mistru má církev
projevit v obraně věrné lásky,
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svatosti života a nerozlučitelnosti
manželského svazku;
- žít své poslání v pravdě znamená
nepodléhat chvilkovým módám či
převažujícím názorům. Pravda totiž
chrání člověka před překroucením
plodné lásky v jalový egoismus.
František citoval Benedikta XVI.,
který učil, že pravda bez lásky se
stává
sentimentem,
prázdným
slovem, který lze plnit libovolnými
obsahy;
- největší prostor věnoval lásce, jež
má doprovázet církev v jejím poslání.
Jde o to, aby církev zůstala matkou,
nehrozila prstem, neodsuzovala
člověka, nýbrž hřích, a léčila rány
olejem přijetí a milosrdenství.
Cílem manželského života není
pouze zůstat spolu navždy, nýbrž
navždy se milovat.
Boží záměr s jeho milovaným
stvořením je vyjádřen v žalmu 128.
Chce
je
vidět
v naplněném
láskyplném vztahu muže a ženy,
šťastné ze společné cesty a plodné ve
vzájemném sebedarování.
Podle Rádio Vaticana z homilie při
zahájení synody 4. 10. 2015
Blaze každému, kdo se bojí
Hospodina,
kdo chodí po jeho cestách!
Co rukama vytěžíš, budeš i jíst.
Blaze tobě, bude s tebou dobře.
Tvá žena bude jak plodná réva
uvnitř tvého domu,
tvoji synové jak olivové ratolesti
kolem tvého stolu.
Hle, jak bývá požehnáno muži,
jenž se bojí Hospodina… Ž 128
SVĚDECTVÍ,
že Pán je blízko těm, kteří chodí po
jeho cestách, že se mohou opřít o
Něho ve všech situacích a bude
s nimi dobře, známe z rodin světců,
ale i z rodin kolem nás. „Když je
nouze
nejvyšší,
pomoc
Boží
nejbližší“,
vštěpovávali
se
samozřejmou
jistotou
rodiče,
prarodiče, kmotři dětem slovy i
prožívanými skutečnostmi. Nedávno
při nedělní homilii jsme je uslyšeli
z úst duchovního otce: „Tatínek mi
zemřel, když mi bylo jedenáct roků
na rakovinu. Nebral jsem to špatně.
Maminka nebyla nikdy sama, její
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důvěra v Boha, jeho blízkost, pomoc
příbuzných i farní rodiny byla vždy
s námi.“ A tak drobná maminka
vychovala
všech
devět
dětí,
překonala mnoho těžkostí a bolestí,
s vděčností za vše, co Pán Bůh dal,
s pokorou ve všem, co vzal.
Přesvědčivá jsou slova kněze, syna
takové maminky, ve svatební
promluvě, jak ji slyšeli například
Jana s Martinem: Ať přijde cokoli,
nebojte se opřít o Boha. On vám
pomůže.
SVATOŘEČENÍ
V době biskupské synody o rodině
byli 18. října 2015 svatořečeni
manželé Ludvík a Zélie Martinovi,
rodiče svaté Terezie z Lisieux.
„Rodina Martinových čelila všemu
pod Božím dohledem a v každé
situaci stavěla Ježíše Krista na první
místo, ve chvílích radostí i úzkostí.
Stále si byli jisti tímto velkým
Pánovým objetím a tím, že s jeho
pomocí budou nakonec schopni
udělat vše a překonat jakoukoli
těžkost. Svatost proniká všemi
fázemi života a neexistují těžkosti,
jež nemohou být překonány.“
P. Antonio Sangali, karmelitský kněz,
postulátor svatořečení
MODLITEBNÍ
TRIDUUM MATEK
probíhalo v září od pátku 25. do
neděle 27. v kostele sv. Jakuba
v Lipníku. Radujeme se, že se
můžeme jako matky každé tři měsíce
setkat a společně odprošovat, prosit,
děkovat a chválit Pána. Děkujeme
otci Stanislavovi, že nám umožňuje
modlit
se
před
vystavenou
Nejsvětější Svátostí. Děkujeme panu
Faltýnkovi za otevření kostela a panu
Rosíkovi, že můžeme zpívat za
doprovodu varhan. K dalšímu setkání
se připravujeme na 29. – 31. ledna
2016. V+P
EUCHARISTICKÁ HODINA
je duchovní společenství adorátorů
Arcidiecéze olomoucké, které založil
arcibiskup Jan Graubner u příležitosti
Arcidiecézního
eucharistického
kongresu v roce 2015. Členství

vzniká zapsáním do matriky členů,
která je vedena na arcibiskupství.
Členové společenství se snaží prožít
s Pánem Ježíšem u svatostánku půl
hodiny každý týden, minimálně však
jednou za měsíc. Žádné konkrétní
modlitby nejsou závazné. Členská
knížka nabízí několik adoračních
pobožností a jednotlivých modliteb.
Každý si může vybrat úryvky
z Písma, rozjímat o nich, nebo se
modlit vlastními slovy, či jen mlčky
prožívat Boží blízkost. Členové se
snaží být na mši svaté častěji, než je
povinné. Aby jejich láska nebyla
planým citem, snaží se sloužit Pánu
Ježíši v potřebných se stejnou láskou,
s jakou klečí u svatostánku. Členská
služba Ježíši v potřebných začíná
doma péčí o děti, nemocné či staré,
může se rozvíjet v dobrovolnické
službě charity či farnosti, může to být
i péče o kostel… Nemocní, kteří
nemohou do kostela, mohou plnit
členskou povinnost adorace a
získávat stejné milosti, pokud se
snaží adorovat aspoň na dálku.
Z členské knížky, kterou
Mons. Jan Graubner

sestavil

Z POSELSTVÍ FRANTIŠKA
Národnímu
eucharistickému
kongresu v Brně 17. října 2015:
„Mým záměrem je povzbudit
všechny pastýře i celý věřící lid této
země, aby se často a zbožně účastnil
na eucharistické oběti, očišťoval
svátostí smíření a sytil se touto
posvátnou hostinou.“
BIBLICKÉ TANCE
se tančily na lipenském farním dvoře
v úterý 15. září; tančilo a gesty se
modlilo společenství žen. Všechny
tance i „3D“ modlitby jsme prožily
ve slunečném dni pod modrou
oblohou „Otcovského pohledu“. Boží
pohled je vždy laskavý, milostivý,
nadějeplný, a tak se člověk nemusí
hlídat, jak při tanci vypadá, zda
působí dokonale či nemotorně. Je to
příjemný, povzbuzující i uzdravující
pocit pro nás lidi, kteří jsme často
pod
neustálou
kritikou
a
hodnocením. Připojte se k nám!
T+K+M+P
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SVATÝ KŘÍŽ

zamyšlení nad lidským životem.
Texty budou obměňovány; pro
návštěvníka zahrady tak bude vždy
něco zajímavého ke čtení i poučení.
Poděkování patří i panu Mgr.
Martinu Dančákovi, Ph. D. a Mgr.
Monice Mazalové z Přírodovědecké
fakulty
Univerzity
Palackého
v Olomouci za pomoc s popisem
rostlin vysazených v zahradě. Zjistili,
že máme i některé „rarity“ – koukol,
který se už prakticky ve volné
přírodě nevyskytuje, a drobnokvětá
růže byla identifikována jako velmi
starý druh. Nyní se zahrada
připravuje na zimu. Této činnosti je
třeba věnovat speciální péči, protože
díky extrémnímu suchu hrozí
vymrznutí rostlin.

V neděli 13. září před pondělním
svátkem Povýšení Svatého Kříže
požehnal otec Stanislav nový kříž u
vchodu do Meditační zahrady sv.
Jakuba. Ten původní byl za
neznámých
okolností
shozen
v pondělí 18. května ve večerních
hodinách v roce 1987. Farní kronika
uvádí, že vyšetřování Veřejné
bezpečnosti dospělo k závěru, že to
způsobil vítr. I když žádný toho dne
nebyl, poznamenal kronikář.
„MÁTE KRÁSNÝ KOSTEL,“
loučily se desítky návštěvníků
kostela sv. Jakuba, kteří se zde
zastavovali při svých letních
turistických toulkách. Mnozí se
zasnili u křtitelnice, u oltářů,
poznávali ditrichštejnský erb nad
oltářním obrazem sv. Jakuba, někteří
zavzpomínali na studentské mládí a
kněze, kteří je provázeli, než je odvál
čas, sňatky, povolání do jiných míst:
do Prahy, na Jihlavsko, Bruntálsko,
Ostravsko, Znojemsko, Brněnsko i
jinam. Například do Polska. Starší
manželé ze sousedního Polska
s dojetím stáli u křtitelnice: Tady byl
v roce 1873 pokřtěn pradědeček.
MEDITAČNÍ ZAHRADA
SV. JAKUBA
je místo přitažlivé pro domácí i pro
turisty a šťastné to zaslechnuté a
naplněné vnuknutí členům
Okrašlovacího spolku Lípa, který
zahradu zřídil a soustavně se jí
všestranně věnuje. Je tu odpočinek,
pohoda pro každý věk, meditace,
poučení. Nejednou se stalo, že do
zahrady přiváděly své rodiče z okolí
na cyklistických výjezdech právě
děti. V zahradě se krásně rozrůstá a
zároveň je citlivě ošetřován a
upravován strom Velkého jubilea. Je
to tis, který byl v roce 2000 malou
sazeničkou a má připomínat rok
2000, Jubileum narození Krista, které
vyhlásil sv. Jan Pavel II. Pro starší je
to skoro jako dnes, ale pro naši
mládež a děti je to dávná historie, je
dobré si ji připomínat.
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Velké poděkování
10. VÝROČÍ OKRAŠLOVACÍHO
SPOLKU LÍPA
Letos v červnu jsme si připomněli
deset let od založení občanského
sdružení, které si dalo za cíl
„okrašlovat“ naše město. Mnohé se
podařilo a při pohledu zpět děkujeme
za společně prožité chvíle při práci i
zábavě. Jsme vděčni za ty, kteří
s námi začínali, ale jsou nyní jinde.
P. Josef Pelc, významný iniciátor
spolku, byl přeložen do Uherského
Brodu před pěti lety. Pan kostelník
Leopold
Hudeček,
příjemný
společník, byl povolán na věčnost
26. 3. 2012; Jiří Konštacký, náš
překladatel a multikulturní kuchař,
8.6. 2013. Pár chvil mezi námi strávil
Georg Bouchal, zemřel 31. 3. 2011.
V tomto čase vzpomínek na všechny
věrné zemřelé modlíme se za ně a
více si uvědomujeme odpovědnost za
správné využití daru života. Kéž i
v dalších letech je v řadách spolku
snaha o přinášení radosti ostatním
stále přítomná a společná práce nás
baví.
Novinky v Meditační zahradě sv.
Jakuba
Díky grantové podpoře Města Lipník
n. B. se do zahrady nainstalovaly
nástěnky, ve kterých si v průběhu
celé turistické sezony můžete přečíst
zajímavosti o měření času nebo

Opět po skončení turistické sezony
ze
srdce
děkujeme
rodině
Krahulových za otevírání Meditační
zahrady. Jejich spolehlivá služba je
pro nás velkou pomocí. Přejeme jim
vše dobré.
Pavla Šaňková
Tel. 775 20 71 39
NA VÝLETĚ
Rešovské vodopády jako součást
Přírodního parku Sovinecko byly
vyhlášeny v roce 2012 Národní
přírodní rezervací. Byly cílem
putování ministrantů a dalších turistů
s otcem Stanislavem v úterý 11.
srpna. Vodopády se nacházejí
uprostřed lesů na říčce Huntavě,
která vyhloubila hluboké skalnaté
údolí s kaskádami, peřejemi a
vodopády. Huntava pramení ve
Stříbrných Horách u Horního Města.
Jádrem Rešovských vodopádů je
území
soutoku
Huntavy
a
Tvrdkovského potoka mezi obcemi
Rešov a Ruda. Trasu podél toku
Huntavy tvoří dřevěné mosty,
schody,
lávky
s vyhlídkami.
Cestovatelům
se
v krajině
jesenického podhůří velmi líbilo a co
bylo úchvatné a co sdělovaly děti
jako jeden z největších zážitků –
kvůli letnímu suchu: A byla tam
voda!
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DRAKIÁDA
V neděli 11. října se uskutečnila
tradiční podzimní drakiáda u kaple
sv. Anny v Lipníku n. B. Počasí bylo
velmi, a když říkám velmi, tak
myslím opravdu velmi větrné…
Krásně opravená kaple sv. Anny nám
posloužila jako dobré závětří a
zázemí pro drobné občerstvení a
zahřátí. Vpodstatě všichni jsme
vyzkoušeli své draky – s většími či
menšími obtížemi se vznesli, vítr byl
ale tak silný, že se mnozí dráčci
neudrželi ve vzduchu, některým se
dokonce přetrhla pod náporem
silného větru i vodicí šňůra. Ale ani
to neodradilo od toho užít si krásné
odpoledne ve společenství přátel
z farnosti. Děti se proběhly na
čerstvém
vzduchu,
rodiče
si
popovídali a alespoň na chvilku se
každý vrátil do dětských let – byť
téměř marnými pokusy o pouštění
draků…
Gabka Němčáková

kterou se jistě zčásti postará i kapela
Faťamorgána, jejímž kytaristou je
drahotušský kněz a zároveň kaplan
pro mládež hranického děkanátu P.
Mgr. Petr Utíkal, známý nejen u
mladých jako Faťa.
I letos chystáme zajímavý program,
bohatou tombolu, a něco málo
můžete vyhrát hned při příchodu na
ples. Pokud totiž přijdete v páru
oblečeni
v kostýmu
z první
republiky, získáte láhev lahodného
vína. Těšit se můžete i na nejrůznější
překvapení a již tradiční půlnoční
přípitek
s překvapením...
Tak
neváhejte, vstupenky jsou k dostání
od 1. 11. 2015 na faře v Lipníku po
nedělní mši svaté, dále ve Vinotéce u
Františka či v pohybovém studiu W fit na Zahradní. Pokud chcete přispět
nějakým
věcným
darem
do

„tomboly“, můžete jej přinést na faru
v Lipníku n. B.
G. Němčáková
PODĚKOVÁNÍ
všem, kteří svou prací a péčí
zabezpečili květiny pro výzdobu
našich kostelů a kaplí i prozářili
muškáty lipenskou faru!!!
MLÁDEŽ
Pokračuje
v setkávání
i
po
biřmování,
sleduje
přípravu
světového
setkání
mládeže
v Krakowě.
Provozuje sportovní aktivity s otcem
Stanislavem.

10. FARNÍ PLES
V sobotu 21. listopadu jste srdečně
zváni na již desátý farní ples. Ano, je
to tak, farní ples v netradičním
termínu koncem listopadu (je to
takové
rozloučení
s končícím
církevním rokem) se v Lipníku nad
Bečvou koná již podesáté. I letos se
můžete těšit na skvělou atmosféru, o

Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
1.11.

neděle

2.11.

pondělí

7.11.
8.11.
13.11.
21.11.
22.11.
29.11.

sobota
neděle
pátek
sobota
neděle
neděle

Slavnost Všech svatých. Pobožnost na hřbitově: Týn 14 hod., Lipník 15 hod. Od 1. do 8.
možnost získat odpustky pro duše v očistci
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
V 9 hodin v kostele sv. Jakuba mše sv. za zemřelé pro nemocné – viz článek Z charity
Endymio, barokní původně piaristická opera v 18 hodin v ZUŠ – Tupá šídla
32. neděle v mezidobí
Sv. Anežky České
10. Farní ples
Slavnost Ježíše Krista Krále
1. neděle adventní, svěcení adventních věnců, začátek nového liturgického roku.
Zapisování úmyslů na mše svaté pro příští rok

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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