V Lipníku nad Bečvou 28. srpna 2016
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

PÁN SI PŘEJE PŘIJÍT DO TVÉHO DOMU A DENNĚ PŘEBÝVAT V TVÉM ŽIVOTĚ:
STUDIU, PRÁCI, PŘÁTELSTVÍ, CITECH, PLÁNECH A SNECH.
Papež František v homilii na Campus Misericordiae v Krakově 31. července 2016
Zdravím vás všechny v čase po prázdninách a dovolených. Děkuju Bohu za to, co jsem mohl poznat z krásy Jeho
stvoření i zažít s farníky na horských výletech. Pro školáky začíná další etapa výuky, dorůstání a setkání se
spolužáky. Do obnovených povinností po prázdninách přeji všem hodně síly a trpělivosti.
P. Stanislav
SLOVO NAŠICH FARNOSTÍ
Otče Stanislave,
děkujeme Pánu Bohu za dar Vašeho
života, přejeme Vám vše dobré,
zdraví, Boží požehnání, ochranu
Panny Marie, všech svatých patronů,
strážných andělů k Vašim třicátým
devátým narozeninám.
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB
ZA PÉČI O STVOŘENÍ
je stanoven od roku 2015 na 1. září
jako příležitost poděkovat Bohu za
krásu světa kolem nás, vyjádřit
vděčnost za to, co nám svěřil do
péče, a prosit o pomoc při ochraně
stvoření. Je to den i pro modlitební
chvíle v přírodě. Chvály a díkůvzdání
nabízejí mnohé žalmy: Díkůvzdání
za Boží požehnání Ž 65, 67, Chvála
Boha Stvořitle Ž 104, Vděčnost
Štědrému Pánu Ž 146, 147, 148 a
další. Z osobních vzpomínek a
prožitků u vody, v lukách, v lesích,
v horách
v době
prázdnin
a
dovolených vytrysknou jistě chvály a
díky vroucí a nejosobnější.
„Neboť Tobě, Bože, patří všechno
na nebi i na zemi. Ty jsi to všechno
stvořil a je to dobré.“
ÚSMĚVEM A OTEVŘENOU
NÁRUČÍ
OHLAŠUJTE NADĚJI
papež František Krakov 2016

Dva miliony mladých se v Krakově
sešlo, aby společně oslavili Boží
milosrdenství.
Ve středu ráno 20. července 2016
odjela mládež našich farností do
Olomouce, kde se v katedrále
zúčastnila
mše
svaté
spolu
s ostatními mladými naší diecéze a
s požehnáním
otce
arcibiskupa
nasedla do autobusů směr Světové
dny mládeže 2016 Krakov. Do
neděle
v době
předprogramu
pobývali ve farnosti Jasiona v péči
rodin jasionských farníků. 25.
července
už
byli
v Krakově
rozmístěni v různých ubytovacích
prostorách škol, tělocvičen v Mogile.
26. července se odehrál ceremoniál a
mše svatá otevírající znamením kříže
XXXI. Světový den mládeže
kardinálem Dziviszem v Krakově –
Blonii. Ve středu 27. byla v Českém
národním centru v Krakově - Mogile
mše svatá s biskupem Vlastimilem
Kročilem,
odpoledne
přistálo
v Krakově
letadlo
s papežem
Františkem. Ve čtvrtek se mohli
mladí
zúčastnit
mše
svaté
s kardinálem Miloslavem Vlkem.
V pátek byla křížová cesta s papežem
Františkem.
Nejnáročnější
dny
zažívali mladí v sobotu, kdy se
přesunuli na Campus, kde se
soustředilo na dva miliony mladých
k vigilii s papežem a kde setrvali do
nedělní mše svaté s papežem
Františkem
na
závěr
SDM.

V pondělních
časných
ranních
hodinách 1. srpna se naši vrátili do
svých domovů.
S jakými dojmy?
- Bylo to náročné, krásné, stálo to za
to. Ale do Panamy nepojedu. Je
- V době předprogramu jsme bydleli
v rodině na statku v Jasioni. Byli
úžasně pohostinní a milí. Měli
mnoho dobytka a drůbeže. Trochu
jsme jim pomáhali. Nevím, kdy se
stihli vyspat. Vezli jsme jim dárky,
ale
nedovezli.
Zapomenuté
v autobusu ještě dnes někde cestují.
Doufáme, že se našim hostitelům
podaří uskutečnit naše pozvání a
aspoň trochu jim oplatíme vše, co pro
nás dělali.
V, J
- Co jsme si z Krakova odvezli?
Spoustu věcí. Baťohy, bibli, nějaké
speciality, nové kontakty, nějaké
duchovní načerpání, ale hlavně
trpělivost. Té jsme si totiž museli
udělat velmi mnoho. Pokud budeme
čekat v nějaké frontě nebo se nám
bude zdát, že máme málo místa,
vzpomeneme si na SDM v Krakově a
usmějeme se. Vk
- Světově dny mládeže 2016 v
Krakově se letos nesly v duchu
milosrdenství. Nejprve jsme se
účastnili předprogramu ve farnosti
Jasiona v Opolské diecézi. Místní
lidé nás velmi mile přijali, stejně jako
rodiny, ve kterých jsme byli
ubytováni. S rodinami jsme se
účastnili společného programu, mší
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svatých, a tak jsme se připravovali na
setkání se Svatým otcem Františkem.
Navštívili jsme poutní místo Hora sv.
Anny a v Opoli jsme se setkali s
mládeží z mnoha koutů světa.
Druhý týden jsme byli již v
Krakově, ubytováni ve školách nebo
rodinách. Většinu času jsme trávili v
Českém centru - v cisterciáckém
klášteře Mogila, kde byl bohatý
program. Účastnili jsme se také
mezinárodního programu se Svatým
otcem. Navštívili jsme poutní místo
Lagiewniki, kde se nachází kostely
sv. Jana Pavla II. a Božího
milosrdenství. Světové dny mládeže
jsme zakončili společnou vigilií a
mší svatou.
Program byl bohatý, ale
náročný. Ze Světových dní mládeže
jsem přijela unavená, ale přivezla
jsem si krásné vzpomínky. Zažili
jsme, že polští křesťané jsou velmi
pohostinní a dobrosrdeční. Setkání s
mladými křesťany z celého světa
bylo pro nás velmi povzbuzující. Tv*

ze zamyšlení nad posláním a jeho
naplněním, které je důležitější než
naše životopisy a původ. Hovořil
totiž mimo jiné o králi a veleknězi
Melchisedechovi.
Melchisedech vystupuje v bibli jako
Abrahamův ochránce, předchůdce
Davidův a předobraz Ježíšův.
Melchisedech je králem a knězem
v Salemu, ztotožňovaném v Žl 76,3
s Jeruzalémem.
Objevuje se bez počátku a bez konce.
Melchi – sedech znamená Můj král je
spravedlnost. Král Salemu znamená
skoro přesně Král Šalom, král
pokoje. Když Abrahám osvobodil
Lota a zvítězil nad pěti odbojnými
králi,
přinesl
Melchisedech
Abrahamovi,
vracejícímu
se
z vítězné války, jako oběť Bohu
chléb a víno a požehnal mu. Církev
v jeho postavě vidí předobraz
Kristova kněžství a obřad darování
chleba a vína obdržel od těch dob
zvláštní význam. Stal se vyjádřením
díkůvzdání a vděčnosti Bohu za
bohatství darů, které dává lidstvu.

Na foto čeští cyklopoutníci do Krakova

Děkujeme P. Petrovi za toto setkání
i za pohoštění slováckými koláčky.
V neděli 26. června jsme si
připomněli, že 27. červen je dnem
kněžského svěcení našeho
duchovního otce Stanislava.
LIPENSKÉ HODY
DOCAT
DoCat je nový díl po katechismu pro
mládež YouCat. Papež František toto
dílo uvedl na SDM v Krakově.
DoCat (co dělat) byl vytvořen s cílem
prezentovat sociální učení církve
tvůrčím, atraktivním a hlavně
mládeži srozumitelným způsobem.
V předmluvě papež František napsal:
„Pomocí evangelia můžeš skutečně
změnit svět.“
SLAVILI JSME
20. výročí kněžského svěcení našeho
rodáka P. Petra Wnuka při
Nejsvětější oběti v kostele sv. Jakuba
v sobotu 25. června 2016. Děkovali
jsme Pánu Bohu za dar jeho života a
kněžství. Homilie P. Petra vycházela

V neděli 24. července prožila
lipenská farnost své hody. Ráno se
slavila mše svatá, na které otec
Stanislav pozval všechny farníky na
odpolední posezení na farním dvoře.
Zde jsme se sešli po svátostném
požehnání s P. Stanislavem a P. Josefem.
Farní vrata tentokrát zůstala zavřená
pro náhodné kolemjdoucí, a tak jsme
strávili besední odpoledne ve
společnosti známých z našich farností.
Mnoho farníků přispělo ke zpříjemnění povídání nějakou osvědčenou
dobrotou, ať už slanou, sladkou nebo
nějakým ovocem. K zahnání žízně
posloužilo pivo, čepovaná malinovka, vinný střik nebo obyčejná voda
s bylinkami z naší meditační zahrady.

Většina mladých z naší farnosti
v tuto dobu trávila svůj čas v Polsku
a připravovala se na setkání se
Svatým otcem, proto se to na hodech
hemžilo samou drobotinou. Pro děti
byl připraven skákací hrad, který ani
na chvilku nezůstal prázdný. Děti
využily i houpačky a pískoviště.
Počasí nám přálo. Sluníčko zůstalo
schované za mraky, proto se velmi
příjemně povídalo po celém dvoře. A
i když večer déšť vyhnal většinu
farníků, byli jsme spokojeni a nesli
jsme si domů radost z pěkně
prožitého hodového dne.
KM
PŘED 700 LETY
14. května 1316 se narodil syn Jana
Lucemburského
a
Elišky
Přemyslovny. Byl pokřtěn jménem
Václav. Jméno Karel přijal při
biřmování po svém strýci a kmotru
Karlu IV. Sličném, francouzském
králi. Po smrti svého otce Jana, který
zemřel v bitvě u Kresčaku v srpnu
1346, se stává českým králem. Na
korunovaci se pečlivě připravoval,
došlo k ní 2. září 1347. Korunován
byl spolu s manželkou Blankou
z Valois
prvním
pražským
arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.
Korunu, jíž byl korunován, daroval
sv. Václavu, aby byla v určených
dnech vkládána na jeho hlavu a
ustanovil, že všichni čeští králové,
jeho nástupci, mají být korunováni
touto korunou a mají ji užívat jen
v den své korunovace.
5. dubna 1355 byl korunován v Římě
v bazilice sv. Petra císařem Svaté říše
římské jako čtvrtý jména Karel.
V bazilice je oltář našeho národního
světce sv. Václava v kapli pravé
boční lodi. Původní gotický oltář dal
zde postavit Karel IV. v první polovině 14. století, ale nedochoval se.
ODPUŠTĚNÍ Z ASSISI
U příležitosti 800. výročí tzv.
Odpuštění z Assisi, odpustků, které
schválil římský biskup na žádost sv.
Františka z Assisi, navštívil 4. srpna
papež František Assisi i kostelík v
Porciunkule. Mluvil zde o dnešním
světě, který potřebuje odpuštění.
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„Nabízet dnešnímu světu svědectví o
milosrdenství je úkol, kterému se
nikdo nesmí vyhýbat.“
Prameny vyprávějí, že jedné noci
roku 1216 se sv. František modlil
v kostelíku v Porciunkule a náhle
spatřil proud světla, nad oltářem se
mu ukázal Kristus se svou Matkou,
obklopeni zástupy andělů. Tázali se
ho, co si přeje pro spásu duší. Prosil,
aby všichni, kdo kajícně a po zpovědi
přijdou navštívit kostel v Porciunkule,
dosáhli
odpuštění
a
prominutí všech vin. Dostalo se mu
souhlasu pod podmínkou, že požádá
papeže o vyhlášení těchto odpustků.
Bývají také nazývány „porciunkulové odpustky“.
ABY BOJOVALI DOBRÝ
BOJ
Papež František vyjádřil ve svém
pozdravu do Rio de Janeira na
olympijské hry přání a poselství
sportovcům i divákům takto: „Přeji
si, aby ve světě, který žízní po míru,
toleranci
a
smíření,
duch
olympijských her inspiroval všechny
– účastníky i diváky – aby ‚bojovali
dobrý boj‘. Kéž si přejí získat jako
ocenění nikoli medaili, nýbrž cosi
mnohem cennějšího – vytváření
společnosti, v níž vládne solidarita
založená na uznání toho, že jsme
všichni členy jediné lidské rodiny,
nezávisle na rozdílné kultuře, barvě
pleti či náboženství.“

VÍTĚZSTVÍ JE SKVĚLÁ
VĚC,
ALE PŘÁTELSTVÍ JE
JEŠTĚ LEPŠÍ,
řekl Emil Zátopek, čtyřnásobný
olympijský vítěz ve vytrvalostním
běhu, legenda světového sportu a
představitel olympijských ideálů.
MODLITBY MATEK
jsou pro všechny ženy se srdcem
matky. Nedělají se rozdíly mezi
fyzickými matkami, svobodnými
ženami či bezdětnými manželkami,
babičkami, řeholnicemi. Všechny
ženy jsou vítány. Modlitební triduum
se koná každého čtvrt roku; po
červnovém setkání přichází zářijové
ve dnech 23.–25. září 2016, na které
srdečně zvou V+P.
SVATOŘEČENÍ
MATKY TEREZY,
zakladatelky Misionářek Lásky,
nositelky Nobelovy ceny,
se
uskuteční 4. září 2016.
V DOLOMITECH
Do severní části Itálie za krásou
jednoho z horských masivů italských
Alp, Dolomit, vedla cesta otce
Stanislava a jeho souputníků
v prvním srpnovém týdnu: Pohoří se

skládá z mnoha menších horských
skupin, nabízí požitky tělesné i
duchovní, nabízí cesty vzhůru strmé i
oklikou, svěřuje svým farníkům
dojmy z cest duchovní otec, jak je
jeho pravidelným dobrým zvykem. A
hned přirovnává k našim cestám
k Bohu: Někdo strmou cestou, někdo
zdlouhavější, oklikou, jiného dotáhne
k vrcholu Bůh jiným způsobem;
stejně jako horolezci své síly
ztrácející kamarády.

NA SLOVENSKU
Západní Tatry tvoří Roháče, pohoří
skýtající mnoho krásných procházek,
výšlapů i náročných výstupů. Tam
prožila pod turistickým i duchovním
vedením otce Stanislava další parta
farníků druhý srpnový týden:V neděli
7. srpna jsme se kolem 14. hodiny
začali scházet, abychom mohli
čtyřmi auty vyrazit na Slovensko, do
Západních Tater – Roháčů. Poté, co

Lipenský podzim s Charitou Hranice
Charitní pečovatelská služba Lipník nad Bečvou vyjede se zájemci na pouť na Svatý Hostýn v sobotu 10. 9.
Týden s Charitou Hranice proběhne v týdnu od 12. do 17. září. Při mši svaté 12. září v kostele sv. Jakuba v 18.30 budeme
děkovat a prosit za charitní dílo, uživatele, zaměstnance, dobrovolníky, příznivce. Již nyní Vás zveme na návštěvu do prostor
v Lipníku nad Bečvou, které jsou zázemím sociálních a zdravotních služeb poskytovaných našim uživatelům. V úterý 13. září
v čase od 10 do 15 hodin Vás rádi přivítáme v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Fénix na sídlišti Zahradní 1330 a
také na naší nové adrese Křížkovského 68, odkud do domovů našich uživatelů vyjíždí ošetřovatelky, pečovatelky a osobní
asistentky. Zaměstnanci prožijí vzdělávací víkend tentokrát na Chvalčově.
Přijměte pozvání na Malou zahradní slavnost – setkání Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby v Lipníku s uživateli
služeb, jejich rodinnými příslušníky a přáteli, která proběhne v sobotu 1. 10. 2016 v čase od 10.00 do 12.00 hodin v Meditační
zahradě u kostela svatého Jakuba. Připraven je zajímavý a pestrý program. Těšíme se na setkání s vámi, rádi vám zajistíme
dovoz i odvoz na akci.

Charitky
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
ZÁŘÍ
1.9.
2.9.
4.9.
8.9.
11.9.
12.9.
14.9.
15.9.
18.9.
21.9.
25.9.
27.9.
28.9.
29.9.
ŘÍJEN
1.10.
2.10.
4.10.
5.10.
7.10.
8.10.
9.10.
16.10.
18.10.
22.10.
23.10.
28.10.
30.10.

čtvrtek
pátek
neděle
čtvrtek
neděle
pondělí
středa
čtvrtek
neděle
středa
neděle
úterý
středa
čtvrtek

Světový den modliteb za péči o stvoření
První pátek v měsíci
23. neděle v mezidobí – žehnání aktovek; svatořečení Matky Terezy
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí – v Týně hody – patrocinium kostela Jména Panny Marie
Jména Panny Marie; 12. – 17. 9. Týden s Charitou; v 18.30 mše svatá za charitní dílo
Svátek Povýšení Svatého Kříže
Panny Marie Bolestné
25. neděle v mezidobí
Svatého Matouše, apoštola
26. neděle v mezidobí, 23. – 25. 9. Modlitby matek – kostel sv. Jakuba
Sv. Vincence z Pauly
Slavnost sv. Václava, hlavního národního patrona, státní svátek
Svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela

sobota

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše; Malá zahradní slavnost Charity v Meditační zahradě, v 17.00
poutní mše svatá v kostele sv. Františka
27. neděle v mezidobí; sv. Andělů strážných - ve Lhotě Svatováclavské hody
Sv. Františka z Assisi
Sv. Marie Faustyny Kowalské
První pátek v měsíci; Panny Marie Růžencové
Dušičková pouť na Sv. Hostýně
28. neděle v mezidobí
29. neděle v mezidobí
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Sv. Jana Pavla II.
30. neděle v mezidobí – Misijní neděle, sbírka na světové misie
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů; Den vzniku samostat. čs. státu, státní svátek
31. neděle v mezidobí; v Bohuslávkách hody ke Všem svatým; konec letního času

neděle
úterý
středa
pátek
sobota
neděle
neděle
úterý
sobota
neděle
pátek
neděle

jsme dorazili na místo, zabydleli
jsme se v dřevěnici. Každé ráno si
každý, jak chtěl, udělal snídani a pak
následovala mše. Po mši a po
přípravě svačin jsme nasedli do aut a
jeli na parkoviště, ze kterého jsme
vyrazili do hor. Mezi nejkrásnější
zážitky patří výstup na Baníkov,
vrchol dosahující výšky 2178 m.
Večer jsme měli volnou zábavu –
povídalo se, dívalo se na zábavná
videa, hrál se Bang (karetní hra).
Ve středu byl odpočinkový den.
Rozdělili jsme se na 2 skupinky.
První se vydala do jeskyní a pak na
chvilku na termální koupaliště.
Druhá skupina se vydala na delší
dobu na termální koupaliště.
V sobotu ráno po mši svaté jsme
začali uklízet a dávat vše do

původního stavu. Po rozloučení s
majiteli jsme se s přepestrými
přírodními zážitky i zážitky z tohoto
roháčského farního společenství vraceli domů. Díky řidičům, jejich
spolehlivé jízdě a Boží ochraně po
celý čas jsme zase doma a máme i
nadále zač děkovat i nač vzpomínat.
Bt+Lv

MILÍ ŠKOLÁCI,
do rozvrhu nového školního roku
2016 - 2017 nezapomeňte zařadit
výuku náboženství.
Těší se na vás otec Stanislav a paní
katechetky.

PROSBA REDAKCE
Kdo další může Farní listy odebírat
elektronicky, nechť tak učiní a sdělí
svou adresu v zákristii svého farního
kostela. Děkujeme.

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, www.trumf.cz, www.koreni-vareni.cz
Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na e-mail: falipniknb@ado.cz

FARNÍ LISTY 5/2016
___________________________________________________________________________________4

