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SVATÝ TÝDEN 

 

Květnou nedělí zahajujeme týden, 

který je jádrem liturgického roku.  

Provázíme Ježíše v jeho utrpení, 

smrti a zmrtvýchvstání. 

 

Co může ale dnes znamenat Svatý 

týden pro nás?  
 

Co znamená následovat Ježíše na jeho 

cestě na Kalvárii ke kříži a vzkříšení? 

Ve svém pozemském poslání kráčel 

Ježíš po cestách Svaté země, povolal 

dvanáct prostých lidí, aby zůstali 

s ním, sdíleli jeho cestu a pokračovali 

v jeho poslání. Vyvolil je z lidu plného 

víry v Boží zaslíbení. Promlouval ke 

všem bez rozdílu, k velkým i 

nepatrným, k bohatému mladíku 

i chudé vdově, k mocným i slabým. 

Přinášel milosrdenství a Boží 

odpuštění. Uzdravoval, těšil, chápal, 

vléval naději a všem přibližoval 

přítomnost Boha, jenž se zajímá o 

každého muže a ženu, jako se dobrý 

otec a matka starají o každé ze svých 

dětí. Bůh nečekal, až k němu přijdeme, 

ale bez vypočítavosti a bez výhrad se 

vydal k nám. Takový je Bůh: On 

vždycky dělá první krok. On se vydává 

za námi. Ježíš prožíval každodenní 

realitu těch nejobyčejnějších lidí. Dojal 

ho zástup lidí, kteří byli jako ovce bez 

pastýře. Plakal nad bolestí Marty a 

Marie zarmoucených smrtí bratra 

Lazara. 

 

Jeho posláním je všem otevírat 

brány Boží, být přítomností Boží 

lásky. 

 

Ve Svatém týdnu prožíváme vrchol 

této cesty, tohoto plánu lásky, který 

prochází celými dějinami vztahů mezi 

Bohem a lidmi. Ježíš vstupuje do 

Jeruzaléma, aby učinil poslední krok, 

který je shrnutím celého jeho života. 

Zcela se daruje, nic si nenechá pro 

sebe, ani svůj život. Při poslední večeři 

se dělí se svými přáteli o chléb a 

podává jim kalich „za nás“. Syn Boží 

se nám dává, svěřuje do našich rukou 

své tělo a svou krev, aby byl navždy 

s námi a přebýval mezi námi. Na kříži 

mne Ježíš „miloval a za mě se 

obětoval“ (Gal 2,20). Každý z nás 

může říci: Miloval mne a za mě se 

obětoval… Prožívat Svatý týden 

následováním Ježíše znamená učit se 

vycházet ze sebe samých a vycházet 

vstříc druhým, vydávat se na periferie 

života, vycházet jako první vstříc 

našim bratrům a sestrám, zejména těm 

nejvzdálenějším a nejvíce 

opomíjeným… Prožívat Svatý týden 

znamená stále hlouběji si osvojovat 

Boží logiku, logiku kříže, která není 

v první řadě logikou bolesti a smrti, 

nýbrž lásky a sebedarování, jež vede 

k životu. Znamená to osvojovat si 

logiku evangelia. 

 

Svatý týden je časem milosti, 

kterou nám dává Pán, abychom 

otevřeli brány svého srdce, svého 

života, svých farností – jaká škoda, že 

tolik farností je zavřených! – svých 

hnutí a sdružení, abychom vyšli ze 

sebe vstříc druhým, stali se bližními a 

nesli světlo a radost své víry. Vždycky 

vycházet ze sebe! A to s láskou a 

něhou Boží, v úctě a trpělivosti, 

s vědomím, že my dáváme k dispozici 

své ruce, své nohy a své srdce, ale Bůh 

je potom vede a dává plodnost 

každému našemu skutku.  
 

(z katecheze papeže Františka - kniha 
Milosrdenství, nakladatelství Paulínky) 

 

„SLOUŽIL A DAL SVŮJ ŽIVOT JAKO VÝKUPNÉ ZA VŠECHNY“ 

Mk 10,45 

VNÍMÁŠ SÍLU, KTEROU TI KRISTUS DÁVÁ SVOU SMRTÍ A SVÝM VZKŘÍŠENÍM? 
 

V Lipníku nad Bečvou 20. března 2016 

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

Moji drazí, 

slavíme největší svátky – Ježíšovo zmrtvýchvstání a dílo našeho vykoupení. Boží láska k nám šla až k oběti na kříži.  

Ježíš zemřel a vstal. Umírají i naše hříchy a naše smrt je překonána. Přeji vám Boží pokoj do každého okamžiku vašich dní. 

                                                                                                                                                                               P. Stanislav 
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KŘEST – BRÁNA VÍRY  

A KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA 

 

Slovo křest znamená v řečtině doslova 

ponoření, a tato svátost je skutečně 

pravým duchovním ponořením do 

Kristovy smrti, z níž spolu s Kristem 

vstáváme z mrtvých jako nové stvoření 

(srov. Řím 6,4)… Ve křtu je člověk 

naplněn Kristovou milostí, „pravým 

světlem, které osvěcuje každého 

člověka“ (srov. Jan 1,9) a zahání 

temnotu hříchu. Proto se při obřadu 

křtu dává rodičům zapálená svíce 

naznačující toto osvícení. Křest nás 

zevnitř osvěcuje Ježíšovým světlem. 

Mocí tohoto daru je pokřtěný povolán 

k tomu, aby se sám stal „světlem“ – 

světlem víry, které obdržel – pro 

bratry, zvláště pro ty, kteří jsou 

v temnotách a nevidí na obzoru svého 

života záblesky světla. Můžeme se 

ptát: Je pro mne křest událost 

minulosti, omezená na určité datum, 

které vy si dnes zjistíte, nebo živou 

skutečností, která se v každé chvíli 

týká mé přítomností? Vnímáš sílu, 

kterou ti Kristus dává svou smrtí a 
svým vzkříšením? Anebo se cítíš 

skleslým a bez síly? Křest dává sílu a 

světlo. Cítíš se osvícen světlem, které 

přichází od Krista? Jsi mužem, ženou 

světla? Anebo člověkem postrádajícím 

Ježíšovo světlo? Je třeba přijmout 

milost křtu, který je darem, a stát se 

světlem pro všechny.  
( Z katecheze Vyznávám jeden křest  papeže 

Františka vydané v knížce Milosrdenství 
v nakladatelství Paulínky) 

 

TĚLO KRISTOVO 

 

Ježíšovo tělo zaujímá podle NZ 

důležité místo v plánu spásy. Ježíš 

sdílel náš obyčejný život, tvrdí shodně 

evangelia takřka na každé stránce. 

Pavel říká, že byl „podle těla 

potomkem patriarchů a Davidův“, 

„narozený z ženy“. Nový zákon věnuje 

zvýšenou pozornost Ježíšovu tělu 

v průběhu umučení. Za návštěvy 

v Betánii je už pomazáno k pohřbu, 

potom umírá na kříži a je uloženo do 

hrobu. Tento obyčejný konec, 

nerozlišitelný od ostatních smrtelníků, 

má ale zvláštní význam v plánu spásy: 

Ježíš nesl na kříži naše hříchy ve svém 

těle, skrze které nás smířil s Bohem ve 

své smrti. Tělo Krista, pravého 

velikonočního beránka, je nástrojem 

našeho vykoupení. …Ježíšovo poslání 

nekončí smrtí, nýbrž zmrtvýchvstáním. 

Ježíš ustanovil před svou smrtí obřad, 

který je znamením přítomnosti jeho 

posvěceného těla na této zemi. Z textů 

o ustanovení eucharistie vysvítá, že je 

úzce spojeno s nadcházejícím 

ukřižováním a se smyslem Ježíšovy 

smrti: „Toto je moje tělo, které se za 

vás vydává. Toto je má krev, krev 

smlouvy, která se prolévá za mnohé.“ 

Znamení chleba a vína zpřítomňuje zde 

na zemi Ježíšovo obětované tělo a jeho 

prolitou krev. Eucharistie nám pokaždé 

připomíná, že jsme údy těla Kristova. 

Všechny údy těla spojuje skutečně 

Kristovo vlastní tělo, ke kterému se 

všichni věřící připojují křtem a 

eucharistickým společenstvím. 
(ze Slovníku biblické teologie) 

 

RADOST 

 

Radost v lidském životě je součástí 

Božích zaslíbení. 

POJĎTE, ZAPLESEJME 

HOSPODINU … SKÁLE NAŠÍ 

SPÁSY                                Žalm 95 
 

BUĎTE SVĚTLEM SVĚTA 

 

Papež František a patriarcha Kirill ve 

společném prohlášení při historickém 
setkání v Havaně k mladým: 

Dnes se chceme obrátit zejména 

k mladým křesťanům. Vy, mladí, máte 

za úkol neukrývat talent v zemi (srov. 

Mt 25,25), ale využívat všechny 

schopnosti, které vám Bůh daroval, 

abyste upevňovali ve světě Kristovy 

pravdy a ztělesňovali ve svém životě 

evangelium přikázání lásky k Bohu 

a bližnímu. Nemějte strach jít proti 

proudu, bránit Boží pravdu, od jejíhož 

stálého dodržování jsou světské normy 

daleko. (čl. 22) 

Bůh vás miluje a očekává od každého 

z vás, že budete Jeho učedníky a 

apoštoly. Buďte světlem světa, aby ti, 

kteří jsou kolem vás, viděli vaše dobré 

skutky a velebili vašeho Otce 

v nebesích (srov. Mt 5, 14.16). 

Vychovávejte svoje děti v křesťanské 

víře, předávejte jim drahocennou perlu 

víry (srov. Mt 13,46), kterou jste 

dostali od svých rodičů a předků. 

Pamatujte, že jste byli vykoupeni za 

vysokou cenu (Kor 6,20), za cenu 

Bohočlověka, Ježíše Krista na kříži. 
(čl. 23) 

Pravoslavné a katolíky spojuje 

nejenom společná tradice církve 

prvního tisíciletí, ale také poslání 

hlásat Kristovo evangelium v dnešním 

světě. (čl. 24) 
 

EUCHARISTIE A KNĚŽSTVÍ 

 

Z poslední večeře se svými apoštoly 

učinil Ježíš památku své dobrovolné 

oběti Otci pro spásu lidí: „To je mé 

tělo, které se za vás vydává“ (Lk 

22,19). „Toto je má krev nové 

smlouvy, která se prolévá za všechny 

na odpuštění hříchů“ (Mt 26,28). 

Tímto okamžikem ustanovuje 

Eucharistii, „památku“ své oběti. Ježíš 

zahrnuje své apoštoly do své oběti a 

žádá je, aby ji stále zpřítomňovali. Tím 

ustanovuje své apoštoly kněžími nové 

smlouvy. 
 

ZE ŽIVOTA OTCE 

STANISLAVA 

   
TRUHLÁŘEM A PASTÝŘEM  

O Zeleném čtvrtku, který je i svátkem 

kněží, vyprošujeme kněžím Boží 

ochranu a pomoc v kněžské službě, 

děkujeme Pánu za své pastýře, 

duchovní otce, kteří žijí svůj život 

s námi a pro nás. Děkujeme za otce 

Stanislava a obracíme se k němu 

s otázkou, jak se stalo, že se stal 

knězem Kristovým:    

*Otče Stanislave, kudy vedly Vaše 

cesty? Kdy jste se stal ministrantem, 

jaká byla cesta uherskobrodského 

ministranta Standy ke kněžskému 

povolání? Jak se stalo, že nadšení pro 

stolařskou práci jste podřídil nadšení 

jinému?  

V naší rodině se do kostela chodilo 

téměř bez diskuse, nejraději bychom 

byli s taťkou na kůru, ale to jsme mohli 

jen výjimečně. Taky bylo jasné, že 

kluci ministrují a holky chodí do 

scholy. Dětství jsem tedy prožil jako 

ministrant a sobotní dopoledne jsme 

trávili na faře. Jako prvotní vzor kněze 

je pro mě Pater Karel. Pak přišli do 

farnosti Pater Angelik a Česlav, 

dominikáni a hudebníci, ti učili farnost 

zpívat z kancionálů. Na truhláře jsem 

šel, protože se mi zdálo, že mě to může 

bavit, a je to asi po dědečkovi, po 

kterém mám také jméno. Přišlo také 

období nechuti chodit do kostela a 

jakési hrubosti. 

Když jsem šel na nadstavbu kvůli 

maturitě, bylo to proto, abych měl obě 
cesty pořád otevřené (manželství i 

kněžství). Okamžik pro mě jasného 

rozhodnutí pro kněžství byl před 

maturitou při jednom kázání. Ale cesta 
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byla ještě dlouhá a pro mě, uzavřenou 

povahu, náročná. Seminárnímu 

prostředí a společenství bohoslovců 

vděčím za větší otevřenost a zkušenost 

s různými povahami.   

*Je to umění skloubit práci s kovem, se 
dřevem, hlínou, sazeničkou, tvořit farní 

dům, všimnout si drobných i větších 

potřeb věcí i lidí. Je to oslava darů 
Stvořitele a přijatých vloh? Po kom je 

to dědičný podíl, který tak hojně 
rozvíjíte? 

Zdá se mi, že to není problém. 

*Máte rád přírodu, hory. Jak prožíváte 
vztah k Pánu, osloven přírodou, její 

krásou, tichem. 
Na dovolenou si jedu odpočinout, na 

hory jedu načerpat, je to Boží krása. 

*Kterým žalmem, písní nejraději 
chválíte a děkujete? 

Nevím, když už si náhodou něco 

pobrukuju, tak to neplánuju. 

*Je asi málo písní z Kancionálu či 

z Hosany, které byste neznal. Komu to 
přičítáte za „vinu“? 

Pater Angelik! 

*Radostnost a veselost Vám byla dána, 
nebo jste se jí od někoho přiučoval? 

Dostal jsem uzavřenou povahu, ale 

jsem rád, když se někdo podělí se 

mnou o to, co prožívá, tak to dělám 

taky a je to fajn. 
 

Děkujeme. 
 

BIBLE A MY 
 

Ústřední kolo 

soutěže základ-

ních a středních 

škol Bible a my se 

konalo ve středu 

16. března v Brně. 

Do soutěže 

postoupil v I. kategorii Martin Anděl a 

ve IV. Markéta Vlčková. Prožili pěkné 

zážitky ve společenství dětí a mládeže 

soutěžících o co nejlepší poznání 

Knihy knih, pramene moudrosti a 

poznávání našeho Pána.  

Témata jednotlivých kategorií: 

 I. Ježíš v Jeruzalémě (od vjezdu po 

zatčení podle Matoušova evangelia) 

II. Šalomoun – jeho příběh a kniha 

Přísloví 

III. Poslední večeře a židovské 

Velikonoce 

 IV. Evangelium a listy podle apoštola 

Jana

DĚTEM 

 

O Květné neděli si připomínáme 

slavný vjezd Pána Ježíše do 

Jeruzaléma. Děti, které se zúčastnily 

soutěže Bible a my, měly prokázat své 

vědomosti o vjezdu podle evangelia sv. 

Matouše. Dočetly se, že Pán Ježíš 

poslal dva učedníky z Betfage na 

Olivové hoře a řekl jim: 

 

„Jdět- d- v-sn-c-, kt-r- j- př-d v-
m-, n-l-zn-t- -sl-c- a s n-  -sl-tk-. 
-dv-žt- j-  -  př-v-ďt- k- mn-.“ 
 
Když doplníte písmenka – samohlásky 

– dovíte se i vy, co jim Pán řekl. Kdo 

k tomu nakreslí obrázek, může ho 

přinést kteroukoli velikonoční neděli 

panu faráři po mši svaté výměnou za 

jeho obrázek. 

 

„MRKY“ 

OD SV. JAKUBA  

 

Mladí rodiče s dětmi při mši 

svaté 

 

Malý stojící Tobík vzpíná ruce ke 

stojící mamince. Rád by do náruče. 

Maminka vlídným úsměvem a mírným 

záporným pohybem hlavy chlapečkovi 

odpoví. Klouče s nádechem pozvedne 

a s výdechem spustí ramínka (něco 

jako aach joo) a smířlivě přijímá 

maminčino rozhodnutí. 
 

Křížová cesta dětí 

 

Průvod se zastavuje vedle stolku 

s miskou na obětní dary. Miska oplatků 

na dosah. Najednou se malé ručce 

podaří dosáhnout do misky, vylovit a 

degustovat malý kulatý plátek. Když 

ručka zalovila pro kontrolní příděl, 

prstíky – už stulené do pěstičky – hbitě 

povolují a úlovky padají zpět. Co 

dokáže maminčin pohled. 
 

Ministranti 

  
O jedné neděli tvoří početnou skupinu 

kolem oltáře, věkově od čtyř roků přes 

dvacátníky ke zralým mužům až 

dědouškům, i parta mladých. Po mši 

svaté vyjadřují dojem z této společné 

služby: „To jsme si to dnes ale užili!“ 

Blahoslavení, kdo se tak dovedou 

nadchnout! 
 

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN – 

OLOMOUC – SVATÁ BRÁNA 

 

Pouť našeho a šternberského děkanátu 

do Olomouce bude 23. 4. 2016. Letos 

můžeme pouť využít k projití Svaté 

brány milosrdenství. Pojedeme 

autobusem, cena 50,- Kč, děti zdarma. 

Stejně jako minulý rok půjde z Lipníka 

i skupina pěších poutníků. Odcházíme 

v 7.00 hod. od Zvonice. 
 

NA PŘÍSTAVU  

 

v Rajnochovicích byla  na duchovní 

obnově sedmičlenná skupina  mladých 

z Lipníka n. B. ve dnech 26. – 28. 

února 2016. Na téma odpustky a jiné 

nejen vyslechli přednášky, ale přivezli 

si také různé texty včetně knihy 

Enchiridion odpustků. Enchiridion 

znamená příručka, učebnice, sbírka 

důležitých textů. Takže tato kniha 

obsahuje předpisy a ustanovení o 

odpustcích. Je to téma velmi aktuální 

v Roce Božího milosrdenství. 

Odpustky můžeme získat projitím 

Svatou branou při splnění daných 

podmínek. Svatá brána: na Sv. Hostýně 

– levý boční vchod do baziliky; 

katedrála sv. Václava v Olomouci – 

levý vchod do katedrály.  

JEMVŠAK  

PS: V případě zájmu texty rádi 

zapůjčíme. 
 

DUCHOVNÍ OBNOVA 

 

na lipenské faře proběhla 5. března 

2016 pod vedením P. Jana Larische 

z farnosti Ostrava - Svinov na téma 

Otče náš. V 8 hodin byla mše svatá 

v kostele sv. Jakuba a následovaly dvě 

přednášky s meditacemi k jednotlivým 

prosbám modlitby Otče náš (možná i 

s přímluvou sv. Mikuláše z Flüe). 
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

BŘEZEN  

20.3. neděle 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 

24.3. čtvrtek Zelený čtvrtek – 9.30 svěcení olejů v katedrále sv. Václava v Olomouci, ministranti s otcem 

Stanislavem odjezd v 8.30. V 18.30 mše svatá na památku Poslední večeře Páně. Modlitba 

v Getsemanech 

25.3. pátek Velký pátek. Den přísného postu. Začíná novéna k Božímu milosrdenství. V 10 hodin 

v kostele sv. Jakuba Modlitby matek, v 15 hodin Křížová cesta, v 18.30 Velkopáteční obřady 

26.3. sobota Bílá sobota. 9 – 15 hodin otevřen kostel sv. Jakuba – modlitby u Božího hrobu. Modlitby 

matek ve 14 hodin. Ve 20 hodin Velikonoční vigilie  

27.3. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Sbírka na kněžský seminář; žehnání pokrmů. Přinášení 

postních pokladniček. Ve 14 hodin Modlitby matek. Začátek letního času 

28.3. pondělí Pondělí v oktávu velikonočním – bohoslužby ve farnostech jako v neděli 
DUBEN 

  1.4. pátek 1. pátek v měsíci 

  3.4. neděle 2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství 

  4.4. pondělí Slavnost Zvěstování Páně, mše sv. v 18.30 

10.4. neděle 3. neděle velikonoční 

17.4. neděle 4. neděle velikonoční – Neděle Dobrého Pastýře, Světový den modliteb za kněžská a řeholní 

povolání 

23.4. sobota Sv. Vojtěch. Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání – do Olomouce 

24.4. neděle 5. neděle velikonoční 

25.4. pondělí Sv. Marek – evangelista 
KVĚTEN 

  1.5. neděle 6. neděle velikonoční 

  3.5. úterý Sv. Filip a Jakub, apoštolové, svátek 

  5.5. čtvrtek Nanebevstoupení Páně, svátek. Začíná novéna k Duchu Svatému 

  6.5. pátek 1. pátek v měsíci. Sv. Jan Sarkander, sv. Dominik Savio 

  8.5. neděle 7. neděle velikonoční. Panna Maria Prostřednice všech milostí. Den matek. Den osvobození  

13.5. pátek Panna Maria Fatimská 

14.5. sobota Sv. Matěj, apoštol 

15.5. neděle Seslání Ducha Svatého 

 

VÝROČÍ 

 

8. března 1866 se ve Velkém Týnci u 

Olomouce narodil olomoucký 

arcibiskup Leopold Prečan. V čele 

arcidiecéze stanul po smrti arcibiskupa 

Antonína Cyrila Stojana v listopadu 

1923. Pokračoval ve Stojanově péči o 

Velehrad, vymohl pro velehradskou 

svatyni výsadu baziliky. Pečoval o 

výchovu kněžského dorostu.  Vlastním 

nákladem vybudoval nový trakt 

kněžského semináře v Olomouci a 

stejnou péči věnoval i chlapeckému 

semináři v Kroměříži. Byl docentem 

církevního práva.  Připomínáme si 150. 

výročí jeho narození. Zemřel 2. března 

1947 a podle svého přání je pohřben 

v hejčínském kostele sv. Cyrila a 

Metoděje, o jehož postavení se 

zasloužil. Jeho činnost byla rozsáhlá a 

požehnaná. 

 

 

 

 

CELOSTÁTNÍ POUŤ  

DO KRAKOWA Lagiewnik  

 

Pouť k svaté Faustyně Kowalské a 

obrazu Božího milosrdenství se koná 

28. května. K delší pouti už od 27. 5. je 

možné využít cestovní kancelář 

Miklas tour, cena 2100,-. Farnost 

pořádá jednodenní pouť. Odjezd 28. 

května 2016 v 6.00, návrat večer. Cena 

400,- + 200,- poutnický balíček. 

Faustynu Kowalskou svatořečil sv. Jan 

Pavel II. 30. dubna 2000.  
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