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V Lipníku nad Bečvou 7. února 2016
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

JEŽÍŠ NAZARETSKÝ SVÝM SLOVEM, SVÝMI GESTY A CELOU SVOJÍ OSOBOU
ZVĚSTUJE BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ
Drazí farníci,
začíná nám doba postní, která nás vždy vede blíže Ježíši na kříži. Po celý rok také vnímáme intenzivněji
Boží milosrdenství díky Svatému otci Františkovi. Co chci v tuto dobu udělat pro Krista na kříži? Čeho se
vzdám, co udělám navíc v letošní době postní? Tuto otázku si položme a vyslovme si něco konkrétního,
pravidelného a splnitelného. Pokud se nám to nepodaří, neházejme flintu do žita, ale začněme znova. Kéž
nás provází pokoj z Božího milosrdenství vůči nám a jednejme podobně.
P. Stanislav

BUĎTE MILOSRDNÍ,

POSTNÍ DOBA

jako je milosrdný váš Otec.
(Sk 6,36)
Je to životní program, který je
náročný a stejně tak plný radosti a
pokoje. Ježíšův pokyn je určen těm,
kdo slyší Jeho hlas. (srov. Sk 6,27)
Abychom byli schopni milosrdenství,
musíme tudíž nejprve naslouchat
Božímu Slovu. To znamená obnovit
hodnotu mlčení při rozjímání Slova,
které nám je určeno. Takto lze
rozjímat Boží milosrdenství a
osvojovat si je jako vlastní životní
styl, píše papež František v úvodní
části
dokumentu
k Roku
milosrdenství. V článku 17 tohoto
dokumentu
se
zamýšlí
nad
prožíváním postní doby Jubilejního
roku:

tohoto Jubilejního roku ať je žita
intenzivněji jako velká příležitost
ke slavení a zakoušení Božího
milosrdenství. Kolik stránek Písma
lze meditovat během postní doby,
abychom objevili milosrdnou Otcovu
tvář! Slovy proroka Micheáše
můžeme také opakovat: Ty, Pane, jsi
Bůh, který odpouštíš nepravost a
promíjíš hřích, netrváš na svém
hněvu,
ale
máš
zálibu
v milosrdenství. Ty, Pane, se vrátíš a
smiluješ se nad svým lidem. Nebudeš
dbát na naše viny a svrhneš do
mořských propastí všechny naše
hříchy. (srov. Mich 7, 18 – 19)
V čase
modlitby,
půstu
a
dobročinnosti
lze
rozjímat
konkrétněji o těchto slovech proroka
Izaiáše: „Není půstem, který chci,
spíše toto: rozvaž nespravedlivá
pouta, uvolni uzly jha, utiskované
propusť na svobodu, zlom každé
jařmo! Lámej svůj chléb hladovému,
popřej
pohostinství
bloudícím
ubožákům; když vidíš nahého, obleč
ho,
neodmítej
pomoc
svému
bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo
jako zora, tvá jizva se brzy zacelí.
Před tebou půjde tvá spravedlnost a
za tebou Boží sláva. Tehdy budeš
volat a Hospodin ti odpoví, křičet o
pomoc, a on řekne: „Zde jsem.“
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Přestaneš-li utlačovat, ukazovat
prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým
chlebem
hladového,
ukojíš-li
lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé
světlo, tvůj soumrak se stane
poledním jasem. Hospodin tě stále
povede, v nedostatku ukojí tvou
touhu, posílí tvé údy. Budeš jako
zavlažovaná zahrada, jako živé
zřídlo, jehož voda nevysychá“ (Iz 58,
6–11).
V diecézích ať se šíří iniciativa 24
hodin pro Pána, která se koná
v pátek a v sobotu čtvrtého
postního týdne. Mnozí lidé začínají
přistupovat ke svátosti smíření a jsou
mezi nimi četní mladí, kteří v této
zkušenosti často nacházejí cestu zpět
k Pánu, prožívají intenzivní chvíli
modlitby a objevují znovu smysl
svého života. Klaďme zřetelně opět
do středu svátost smíření, protože
umožňuje hmatatelně se dotýkat
milosrdenství.“

SVÁTOST SMÍŘENÍ
JE SVÁTOST
UZDRAVENÍ
Křesťanské společenství je totiž
místem, v němž je přítomen Duch,
který obnovuje lidská srdce v lásce
Boží a ze všech bratří činí jednotu
v Kristu Ježíši. Proto nestačí žádat o
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odpuštění Pána ve vlastní mysli a
vlastním srdci, ale je nezbytné
pokorně a s důvěrou vyznat své
hříchy služebníkovi církve. Při
slavení této svátosti představuje kněz
nejenom Boha, nýbrž i celé
společenství, které se rozpoznává
v křehkosti každého svého člena a
které s pohnutím slyší jeho pokání,
smiřuje se s ním, povzbuzuje ho a
provází na cestě obrácení a lidského i
křesťanského zrání. (…) Nebojte se
zpovědi! Kdo stojí ve frontě ke
zpovědi, cítí … včetně zahanbení, ale
potom, když zpověď skončí, vychází
osvobozený,
ušlechtilý, krásný,
omilostněný, nevinný a šťastný.
Taková je krása zpovědi! (...) Drazí
přátelé, slavit svátost smíření
znamená
nechat
se
vroucně
obejmout. Je to objetí nekonečného
Otcova milosrdenství. Pamatujme na
ono krásné podobenství o synu, který
odešel z domu se zděděnými penězi.
Utratil všechny a potom, když už
neměl nic, rozhodl se vrátit domů,
nikoli jako syn, ale jako služebník.
Takovou vinu a takové zahanbení
pocítil ve svém srdci. Jaké však bylo
jeho překvapení, když začal mluvit a
prosit o odpuštění, že jej otec
nenechal ani pořádně promluvit,
objal ho, políbil a vystrojil hostinu!
A já vám říkám: pokaždé, když se
zpovídáme, Bůh nás objímá, Bůh
slaví. Ubírejme se touto cestou. Bůh
vám žehnej!
Papež František – z katecheze při
generální audienci 19. února 2014

POSTNÍ PŘEDPISY

Půst újmy- znamená odříci si jedno
ze dvou hlavních jídel dne a najíst se
dosyta jen jednou, a to bezmasé
stravy. Platí pro všechny zletilé až do
započatého 60. roku věku.
Půst přísný – sestává z postu
zdrženlivosti a zároveň z postu újmy.
Katolická církev zachovává dva dny
přísného postu, a to Popeleční středu
a Velký pátek. Půst platí pro všechny
zletilé až do šedesáti let věku.
Půst eucharistický – obnáší
odřeknutí se jídla a nápojů alespoň
jednu hodinu před svatým přijímáním
s výjimkou vody a léků.
Postní předpisy obsahuje Kodex
církevního práva a týká se kánonu
1251 a 1252.
Arnošt Kelnar

OHLÉDNUTÍ
ZA VÁNOCEMI
Živý betlém
Letošní představení začalo netradičně
v kostele sv. Jakuba pěkným
koncertem scholy. Josefky před
plnými lavicemi diváků zpívaly o
narození Ježíška, třech králích, lásce
a naději. Po koncertě všechny zvalo
troubení lesních rohů k cestě ke
zvonici, kde byla připravena
osvětlená stáj s jesličkami. Na cestu
bylo přichystáno tradiční občerstvení.
Opět chyběl sníh, tak jsme pro děti
napekli
alespoň
sněhové cukroví. Malý "Ježíšek" si
hrál se slámou, a tak si ani moc
nevšímal, že mu tři králové přinesli

dary. Také zvířátek bylo kolem něj
plno – dva oslíci a ovečky, kozy.
Pěkně zněly i koledy v podání
dechových
nástrojů.
Letošním
překvapením byl na závěr Betlém za
branou Meditační zahrady, který je
zhotoven podle obrázků pana Lady.
Obyvatelé
Lipníka
ho
mohli
obdivovat celou vánoční dobu a
večer byl nasvícen.
Děkujeme Městu Lipník, které tuto
akci podpořilo grantem, ochotným
organizátorům a dobrovolným
pomocníkům, bez kterých by toto
vánoční představení nevzniklo.
Za Okrašlovací spolek Lípa P. Šaňková

SILVESTR
NA SV. HOSTÝNĚ
Prožít silvestr jinak se rozhodlo 13
farníků z Lipníka, Týna a Hlinska. Po
mši sv. na poděkování jsme se auty
přepravili ke kostelu v Hlinsku a
odtud vyrazili pěšky na pontifikální
mši sv. na Sv. Hostýně. Počasí nám
velmi přálo. Bylo sice pod nulou, ale
bezvětří,
s
oblohou
posetou
hvězdami. Absenci měsíčního svitu
jsme nahradili čelovkami a před
dravou zvěří nás chránil pes. Na
Hostýn ke zcela zaplněné bazilice
jsme došli před 11. hodinou a
připojili se k adoraci. Nakonec se
nám podařilo se do ní i dostat. Dost
poutníků ale muselo prožít mši mimo
baziliku na docela nepříjemném

Půst byl a je jedním z výrazů pokání.
K němu patřilo zřeknutí se všeho
nadbytku a věcí postradatelných.
V užším smyslu omezení se v jídle,
případně zřeknutí se jídla. Půst
v církvi i nadále zůstává nejen jako
příkaz, nýbrž především jako způsob,
jímž lze rozvíjet duchovní život.
Dnešní praxe církve rozeznává tyto
druhy postu:
Půst zdrženlivosti – od masa a
masných výrobků se zachovává
každý pátek v roce, pokud na ten den
nepřipadne slavnost nebo svátek. Pro
katolíky platí od dovršeného 14. roku
věku.
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mrazivém větru.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 31. ledna se na faře v
Lipníku uskutečnil již tradiční
karneval. Barevného a veselého reje
se zúčastnilo asi 15 masek. Spolu s
rodiči jsme si užili odpoledne plné
her, tance a byly i nějaké ty
dobrůtky, co napekly a nachystaly
některé maminky. Moc jim za to
děkujeme.
Na závěr jsme se rozloučili písní a
vlastně i modlitbou k andělům
strážným, kteří nad námi bdí ráno i
celý den...
G. N.

POZDRAVY
všem farníkům, zvláště seniorům,
posílá z Kroměříže z Domova sester
Sv. Kříže paní Milena Schneiderová.
Tělesných sil jí stále ubývá.
Vzpomíná na Lipník, na všechny
známé, a v novém roce přeje vše
dobré.
V. M.

MODLITBY MATEK
První v letošním roce byly ve dnech
29. – 31. ledna v kostele sv. Jakuba.
Přijměte pozvání na příští setkání
v březnu ve dnech Svatého týdne:
25. března v 10 hodin, 26. března ve
14 hodin a na Boží hod velikonoční
27. března ve 14 hodin.
V+P

Z KATOLICKÉHO
SPOLKOVÉHO DOMU

VZPOMÍNKA NA

Chci poděkovat všem, kteří přijali mé
pozvání na silvestrovské odpoledne
v restauraci Nadsklepí. Sešli jsme se,
abychom prožili pěkné chvíle závěru
roku a také zavzpomínali na našeho
nedávno zemřelého pana Františka
Dohnala, jehož vynikající slivovicí
jsme si připili. Doufám, že se setkání
všem líbilo a že se přičiní o podporu
naší nové pronajimatelky a občas do
restaurace zajdou na něco dobrého.
Také připojuji pozvánku pro všechny
důchodce a důchodkyně na středeční
odpolední posezení, které na
Nadsklepí
paní
Mgr.
Marie
Vinklerová pořádá v 15 hodin každý
týden.
Anna Kvapilová, předsedkyně KSD

P. ThDr. Vladimíra Kryštovského,
*14. května 1909 +18. února 1986
u příležitosti 30. výročí jeho úmrtí.
V Lipníku působil jako profesor
katechetiky, po zrušení výuky
náboženství na středních školách
spravoval jako kooperátor lipenskou
farnost v roce 1951–1952. V letech
1954–1956 je duchovním správcem
v Beňově, krátce pak provizorem
v Bělotíně. V květnu 1957 byl
zatčen, vězněn. Do září 1959 mu byl
odňat státní souhlas k výkonu
duchovenské činnosti. V říjnu 1968
byl jmenován na Cyrilometodějské
bohoslovecké fakultě v Praze se
sídlem v Litoměřicích, pobočce
v Olomouci odborným asistentem
pro obor pedagogika a katechetika.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Koledníci získali nejrůznější zkušenosti, především však radost, že jsou užiteční, poznávají, že mnoho lidí skutečně
obdarovávají svým tříkrálovým vinšem. Všem, kteří se jakkoli zapojili do Tříkrálové sbírky, patří poděkování.
Farnostem za modlitební podporu, vedoucím skupinek a koledníčkům, kteří dům od domu roznášeli s úsměvem a
koledou na rtech zprávu o narození Krista s přáním všeho dobrého do nového roku a vykoledovali pro Charitu
Hranice 975.535,-Kč. Vám všem štědrým dárcům, že Charitě pomáháte pomáhat. Koleda naplnila své poslání misijní
i finanční. V obcích farností, které spravuje otec Stanislav, se vybralo:
Lipník n. B. 74.276,-; Bohuslávky 7.770,-; Hlinsko 7.871,-; Kladníky 3.587,-; Lhota 8.478,-; Nové Dvory 4.080,-;
Podhůra 640.-; Týn n. B. 14.504,Pavlína Trpáková
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V historii fakulty až do jejího zrušení
za normalizace v roce 1974 je jméno
P.
Vladimíra
Kryštovského
zaznamenáno ve výuce pastorální
teologie, liturgiky, církevních dějin a
patrologie a především pedagogiky a
katechetiky.
Jako
předseda
Arcidiecézní školní rady vydal text
pro katechezi školních dětí. Byl také
knihovníkem arcibiskupské knihovny
v Olomouci. K 1. září 1974 byl
poslán do důchodu, žil v Přerově u
příbuzných a vypomáhal v Přerově
v duchovní správě. Zemřel 18. února
1986 v přerovské nemocnici.
Arnošt Kelnar

„Až si budeš vybírat chlapce pro
manželství, všímej si, jak se
chová ke své mamince. Tak se
totiž bude chovat k tobě,“
je jedno z moudrých ponaučení P.
Vladimíra.

Informace z Charity
V průběhu
ledna
došlo k přestěhování
našeho
střediska
v Lipníku nad Bečvou.
Sídlo Charitní pečovatelské služby, Charitní ošetřovatelské služby, Osobní
asistence, půjčovny kompenzačních
pomůcek a Charitního šatníku nyní
najdete na adrese Křížkovského 68,
vedle fary.
Otevírací doba zůstává stejná –
v pracovní dny od 7 do 15 hodin.
Charitní šatník je otevřený každé
úterý od 9 do 12 hodin.
Za Charitu Martin Fujdl

NÁRODNÍ
TÝDEN MANŽELSTVÍ
8. – 14. února 2016
Je impulzem, jak uskutečnit sen o
hezkém vztahu na celý život.
Snažit se, aby to naše manželství

bylo bezpečným místem, kde platí
slib lásky v dobrém i ve zlém,
v bohatství i v chudobě. Kde platí,
že sliby nejsou chyby a věrnost
není slabost.
Je připomínkou, že o manželství
je třeba pečovat, dobré manželství
není
samozřejmost.
Dobré
partnerské
vztahy
poskytují
stabilní a láskyplné prostředí
k výchově dětí.
„Zásadně důležité je, aby všechny
podoby
lásky
v rodině:
v manželské intimitě, ve vztahu
rodičů k dětem a dětí k rodičům,
ve vztahu sourozenců i ve vztahu
generačním se neodvíjely jen
v povrchním běhu času, ale
vědomě čerpaly sílu pro růst
přímo z Pramene lásky, kterým je
Bůh sám.“
Z knížečky otce biskupa Josefa
Hrdličky Oživ plamen

Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
Únor
10.2.
11.2.
12.2.
14.2.
19.2.
21.2.
22.2.
26.2.
28.2.
Březen
4.3.
6.3.
11.3.
13.3.
18.3.
19.3.

20.3.

středa
čtvrtek
pátek
neděle
pátek
neděle
pondělí
pátek
neděle

Popeleční středa. Den přísného půstu
Panny Marie Lurdské. Světový den nemocných
Křížová cesta v 17 hodin – schola
1. neděle postní
Křížová cesta v 17 hodin – seniorky
2. neděle postní. Sbírka „Haléř sv. Petra“
Svátek Stolce sv. Petra
Křížová cesta v 17 hodin – ministranti
3. neděle postní

pátek
neděle
pátek
neděle
pátek
sobota

1. pátek v měsíci. V 17 hodin Křížová cesta – mládež
4. neděle postní – Laetare-Raduj se
Křížová cesta v 17 hodin – chlapi
5. neděle postní
Křížová cesta v 17 hodin – Charita
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, mše sv. v 9 hodin v kapli sv. Josefa,
od 10.00 – 15.00 adorace v kostele sv. Jakuba.
Pěší pouť na Sv. Hostýn, odchod ve 4.30 od kaple sv. Josefa
Květná neděle – v 9.15 svěcení ratolestí u kaple sv. Josefa, průvod do kostela sv.
Jakuba. Svátost smíření od 14 do 16 hodin v kostele sv. Jakuba

neděle

FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou,
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