V Lipníku nad Bečvou 29. listopadu 2015
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

ADVENT NÁS MÁ OBNOVIT A UZDRAVIT
Buďte bdělí, připravujte cestu Pánu, dělte se s druhými, důvěřujte Bohu.
Drazí věřící,
vstupujeme do adventu. Doby očekávání a přípravy na příchod Pána Ježíše. To je radost, naděje i zamyšlení nad sebou.
Ježíš přichází. Jak ho přivítáme? Co mu nabídneme? Bůh nám dává sám sebe, proto se snažíme mu nabídnout něco my.
Sebezápor, modlitbu, skutek milosrdenství.
Také začíná svatým otcem Františkem vyhlášený Svatý rok milosrdenství. Církev se chce více obracet k Božímu
milosrdenství. Prohlubovat odpuštění druhým a žádat odpuštění. Postupně budou otevřeny Svaté brány. V olomoucké
katedrále o třetí neděli adventní v 10 hodin. Na svatém Hostýně při noční bohoslužbě ze Silvestra na Nový rok. Na
Velehradě 24. 1. 2016.
Ke Svatému roku patří pouť, a to buď do římských bazilik nebo našich. Také bude 28. 5. celonárodní pouť do Krakova
Lagewniků k Faustyně Kowalské.
.
P. Stanislav

ADVENTNÍ CESTA
1. neděle: Modlete se a buďte stále
připraveni na setkání s Bohem. Bdít
a modlit se je cestou k Synu člověka.
Bdít – nedat se ukolébat monotónností
života, neupadnout do sebejistoty nad
svými úspěchy, nepřestat vědět o zlu,
bojovat proti zlu. Modlit se – udržovat
spojení s Bohem, celý život protkat
modlitbou, jak nám ukazuje Maria.
2. neděle: Připravte cestu Pánu ve
svém srdci!
Jan Křtitel prochází okolí Jordánu a
káže: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na
odpuštění hříchů, jak je psáno v knize
proroka Izaiáše: Hlas volajícího na
poušti. Připravte cestu Pánu…
Sv. Pavel v Listu Filipským píše: „A za
to se modlím, aby se vaše láska ještě
víc a více rozhojňovala a s ní i poznání
a
hluboká
vnímavost,
abyste
rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a
bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce
spravedlnosti, které z moci Ježíše
Krista roste k slávě a chvále Boží.“
3. neděle: „Radujte se v Pánu
vždycky,
znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost
ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé
modlitbě a prosbě děkujte a
předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj
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Boží, převyšující každé pomyšlení,
bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu
Ježíši“ (Flp 4,4 – 7). V evangeliu podle
sv. Lukáše Jan Křtitel zástupům, které
přicházely, aby se daly pokřtít, radí
uskutečňovat dobro: „Kdo má dvoje
oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a
kdo má co k jídlu, udělej také tak.“
Celníkům řekl: „Nevymáhejte víc, než
máte nařízeno“ a vojákům: „Nikomu
nečiňte násilí, nikoho nevydírejte,
spokojte se se svým žoldem.“ Projít
s Janem ke Kristu znamená odvrátit se
od hříchu, nadchnout se pro
uskutečňování dobra. Dělat poctivě to,
co dělat máme.
Brána milosrdenství: „Hojit zranění,
poskytovat útěchu olejem útěchy,
obvazovat milosrdenstvím, léčit
solidaritou a pozorností.“
4. neděle: Důvěřujte Bohu, u Něho
není nic nemožného.
Evangelista
Lukáš
zaznamenává
událost andělova navštívení Panny
Marie, její důvěru v Boha, když
odpovídá: „Jsem služebnice Páně, ať
se mi stane podle tvého slova.“ A
vydala se posloužit své příbuzné
Alžbětě, o níž jí anděl sdělil, že ve stáří
počala syna, „je v šestém měsíci, ač se
o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u
Boha není nic nemožného.“
(podle Pastorace.cz Stůl slova )

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Pochází
z jeskyně, kde
se
narodil
Ježíš Kristus.
Do
České
republiky ho
přivezou 12.
12.
z Vídně
brněnští skauti a v sobotu 19. 12. 2015
bude rozváženo po naší vlasti.
Světlušky, vlčata, skautky a skauti
Lipenské dvojky jej v kostele sv.
Jakuba předají v neděli 20. 12. při mši
svaté. Mottem letošního předávání
Betlémského světla jsou slova z Listu
sv. Pavla Římanům 14. kapitoly, verše
17 – 19: Vždyť království Boží není
v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve
spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha
Svatého. Kdo takto slouží Kristu, je
milý Bohu a lidé si ho váží. A tak
usilujme o to, co slouží pokoji a
společnému růstu: Sdílené štěstí vám
přinese pokoj.
SVATÝ ROK
MILOSRDENSTVÍ
Papež František vydal 11. dubna 2015
dokument
Misericordiae
Vultus,
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kterým vyhlásil mimořádný Svatý rok
milosrdenství. Dokument (bula) začíná
slovy: „Ježíš Kristus je tváří Otcova
milosrdenství.“
Svatý
rok
milosrdenství začíná 8. prosince 2015
na slavnost Neposkvrněného Početí. Je
to také výroční den uzavření II.
vatikánského koncilu. Svatý rok skončí
liturgickou slavností Ježíše Krista
Krále 20. listopadu 2016. Na slavnost
Neposkvrněného Početí Panny Marie
otevře papež František Svatou bránu –
bránu Milosrdenství v bazilice svatého
Petra ve Vatikánu. Každá diecéze
otevře
svou
Svatou
bránu
milosrdenství o 3. neděli adventní
v duchovním spojení s Římem, kde
bude Svatý otec otevírat Svatou bránu
v bazilice sv. Jana na Lateránu.
„Vroucně si přeji, aby křesťanský lid
během Jubilea přemýšlel o skutcích
tělesného a duchovního milosrdenství.
To bude způsob, jak probouzet naše
svědomí ukolébané pohledem na
dramata chudoby a jak hlouběji
pronikat k jádru evangelia.“
Skutky tělesného milosrdenství:
dávat najíst tomu, kdo má hlad, a napít
žíznivým, odívat toho, kdo nemá co na
sebe, přijímat cizince, pomáhat
nemocným,
navštěvovat
vězně,

pohřbívat mrtvé.
Skutky
duchovního
milosrdenství:
radit
pochybujícím,
učit
neznalé,
napomínat
hříšníky,
těšit
sklíčené,
odpouštět urážky, trpělivě snášet
protivné lidi, modlit se k Bohu za živé
i zemřelé. Obracejme se k apoštolce
milosrdenství sv. Faustyně, ať se za
nás přimlouvá.
Obraťme se k Matce Milosrdenství.
Něha jejího pohledu ať nás v tomto
Svatém roce provází, abychom všichni
znovu objevili radost Boží něhy.
Milosrdenství je základním zákonem,
který přebývá v srdci každého člověka
hledícího upřímným zrakem na bratra,
kterého v životě potká. Milosrdenství
je cesta, která sjednocuje Boha a
člověka, protože otevírá srdce naději,
že jsme milováni navždy i přes
omezení svého hříchu.
(myšlenky papeže Františka z článků
dokumentu)

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
O prvním pátku 6. listopadu 2015 při
večerní mši svaté otec Stanislav
oznámil, že otec arcibiskup na základě
žádosti pověřil pana J. Faltýnka
podáváním svatého přijímání. Do této
služby byl pan Faltýnek uveden
příslušným liturgickým obřadem,
v jehož závěru přijal k tomuto poslání
požehnání otce Stanislava.
PODĚKOVÁNÍ
Tupým šídlům a jejich přátelům a
hostům za krásné, něžné a milé
představení barokní opery Endymio,
k němuž dala podnět paní Libuše
Křenková a šťastnou volbou svěřila
režii Elišce Radostové.
POZVÁNÍ
NA ŽIVÝ BETLÉM
v Lipníku nad Bečvou v pátek 25.
prosince 2015. Tentokrát začínáme
v kostele sv. Jakuba.
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
bude v neděli 3. ledna 2016.
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1. neděle adventní, svěcení adventních věnců, adventní setkání rodin s dětmi na faře
v 15 hodin, v kostele v 16.30, na náměstí u adventního věnce v 17 hodin. Program
rodin je o všech adventních nedělích ve stejném čase (fara, kostel, náměstí)
Sv. Ondřeje, apoštola
1. pátek v měsíci, sv. Barbory
Po mši svaté v kostele sv. Františka přijde sv. Mikuláš
2. neděle adventní, sv. Mikuláše, adventní setkání rodin s dětmi
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
3. neděle adventní, sv. Lucie, adventní setkání rodin s dětmi
Adventní koncert skupiny Bratři Ebenové v kulturním domě Echo v 19.00
Instalace stromků v kostele sv. Jakuba od 8. 30
4. neděle adventní, adventní setkání rodin s dětmi.
Svátost smíření od 14 do 16 hodin v kostele sv. Jakuba
Koncert ZUŠ v kostele sv. Františka v 17.00
Zdobení stromků a betléma od 9.00
Štědrý den. Troubení z věže kostela sv. Jakuba od 16 hodin. Mše svatá v Týně ve
20.00. Mše sv. u sv. Jakuba ve 22.00
Živý betlém od 16 hodin
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