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I. NEDĚLE ADVENTNÍ  
 

Na cestě s Janem Křtitelem 

 

Chceš-li mít skutečný užitek z adventní 

doby, přidej se k zástupům, které 

odcházejí z měst a vesnic na poušť, aby 

tam slyšeli proroka Jana. S sebou si 

nesou jen své viny, touhu po obrácení a 

naději v Boží pomoc. Aspoň na chvíli 

učiňme to, co učinili starozákonní lidé. 

Otevřme Bibli a setkejme se s Janem 

Křtitelem – Mt 3, 1-12 

Pondělí 

„Připravte cestu Páně, vyrovnejte 

stezky.“ Více než Janovo slovo přitahuje 

jeho osobnost. To, co od lidu vyžaduje 

svým kázáním, přesvědčivě ukazuje 

svým způsobem života. Jeho velikost se 

opírá o prostotu života a nesmlouvavou 

sebekázeň. V čem spočívá síla a 

úspěšnost jeho vystoupení? Nerozhodují 

sebekrásnější slova, ale úplná 

odevzdanost Bohu, vroucí modlitba, 

dobrovolné odříkání. 

Úterý 

Pohlédni s úctou na Jana. Má hrubý a 

drsný šat, je zanícený pro Boží věc, 

vyzařuje z něho rozhodnost. Otevři 

dokořán své srdce jeho naléhavé výzvě: 

„Čiňte pokání.“ Ti, kteří k němu 

přicházeli, cítí potřebu vyznat se ze 

svých vin. Pokorné a upřímné doznání je 

vstupní branou k opravdové lítosti. 

 

 

Středa 

Jan je pokorným prorokem. Celé město i 

okolí vytáhlo za ním. Vidí v něm 

Mesiáše, ale Jan je vyvádí z klamu 

rozhodným prohlášením: Já nejsem 

Mesiáš. Zároveň vydá svědectví: Mesiáš, 

který po mně přijde, je tak veliký a silný, 

že já nejsem vedle něho nic. Nejsem 

hoden rozvázat ani řemínky u jeho 

opánků. Jakou měl příležitost kývnout na 

názor lidí a byl by slavný. On vše 

směřuje k oslavě Boha. 

Setkání s Janem – Mt 11, 2 – 11 

Čtvrtek 

Jan se stal nepříjemným těm, kteří mají 

moc. Žalářní mříže mu mají zavřít ústa, 

aby neprovokoval jejich svědomí. Končí 

Janův apoštolát, který se tak slibně 

rozvíjel. To je častý úděl Božích poslů. 

Jan udělal, co mu Bůh uložil. Připravoval 

cestu Mesiáši. Proto prohlásí: On musí 

růst, já se musím zmenšovat. Ani tvoje 

úspěšnost nezávisí na tom, jak se chceš 

prosadit a ukázat, ale jak dáš sám v sobě 

bez výhrad místo Bohu a jeho působení. 

Pátek 

Jan ve vězení nepotřebuje nic víc než 

potvrzení, že Mesiáš přišel. To, co o 

Ježíši slyšel, ho naplňuje nejen tušením, 

ale přímo nadějí. Jakého Mesiáše má 

Izrael očekávat? Odpovídá prorok Izajáš: 

Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou 

uši hluchých, chromí poskočí jako jelen 

a zaplesá jazyk němého. Zaraduje se 

vyprahlá pustina, zajásá a vykvete poušť. 

Jan posílá učedníky za Ježíšem 

s otázkou: Jsi ten, který má přijít, nebo 

máme čekat jiného? Ježíš prokazuje svou 

totožnost slovy: Slepí vidí, chromí chodí, 

hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se 

zvěstuje radostná zvěst. Mesiáš přišel, 

stačí se i dnes dívat kolem sebe. 

 

Na cestě s Josefem, snoubencem Panny 

Marie, pěstounem Pána Ježíše  
Setkání s Josefem  

Mt 1,18-25, Mt 2,13-23 

Sobota 

Adventní očekávání si nelze představit 

bez Marie a Josefa. Josef a Marie se 

podle obyčejů zasnoubili. Tuto dvojici si 

vyhlédl Bůh, aby jim svěřil svého Syna. 

Protože se jedná o Božího Syna, celé toto 

dílo je Božím dílem, dalo by se 

předpokládat, že všechno půjde bez 

těžkostí, hladce. Být v Božích službách 

ale neznamená mít protekci, na jakou 

jsou zvyklí lidé tohoto světa. Způsob, 
jakým jim Bůh svěřuje nejvznešenější 

V ADVENTU VYHLÍŽÍME TOHO, KTERÝ OSVĚCUJE A PROMĚŇUJE NÁŠ ŽIVOT 

A KTERÝ NAPLŇUJE NAŠE NEJHLUBŠÍ TOUHY 

 

 

 

 

 

 
 

V Lipníku nad Bečvou 27. listopadu 2016  

Drazí věřící farníci, 

 

letos náš adventní čas začíná 27. listopadu. Adventní věnec před obětním stolem je symbolem a projevem úcty, holdu 

tomu, kdo je očekáván, kdo přichází jako král. Světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krále, Krista, který 

rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Smyslem adventní doby je připravit cestu v našem 

srdci pro příchod Pána. Mohlo by k tomu přispět i toto adventní doprovázení rozdělené na dvě části. V první části do 

3. neděle adventní nám pomohou ti, kteří prožívali svůj advent a byli u jedné z nejdůležitějších událostí lidstva: Jan 

Křtitel, jeho rodiče, Panna Maria a svatý Josef. V druhé části nám vybrané myšlenky budou připomínat, že Pán Ježíš 

je s námi a mezi námi v Eucharistii. 

                                                                                                            P. Stanislav 

 

                List farností:       Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou 
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úkol, je vystavuje současně trpké 

zkoušce. Čím blíže jsi Bohu, tím více si 

musíš zvykat na jeho zvláštní způsoby, 

kterým jako člověk nemůžeš rozumět. 

Josef a Maria jsou pro nás názornou 

školou důvěry a odevzdanosti. 

 

II. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

Josef byl muž spravedlivý a nechtěl 

Marii vystavit hanbě. Proto se rozhodl ji 

tajně propustit. Spravedlivým byl nazván 

ten, kdo dodržoval smlouvu, kterou 

uzavřel Hospodin s izraelským národem. 

Josef smlouvu zachovával. Tato věrnost 

Bohu je spojena s odměnou. Josef 

nečekal, že Bůh za něho všechno nejasné 

vyřeší, ale přesvědčil se, že Bůh má pro 

situaci nejen vysvětlení, ale také řešení: 

Neboj se přijmout Marii, neboj se 

přijmout toho, koho nosí pod srdcem, 

neboj se přijmout Boží plán. Bůh má 

velké plány a ke každému z nich i řešení. 

Pondělí 

Anděl Páně se mu zjevil a řekl: Josefe, 

neboj se vzít k sobě svou manželku, 

neboť co v ní bylo počato, je z Ducha 

Svatého. Josef učinil, jak mu anděl 

Hospodinův přikázal. Anděl Hospodinův 

se Josefovi ukázal ve snu a řekl: Vstaň, 

vezmi dítě i jeho matku, uprchni do 

Egypta. Buď tam, dokud ti neřeknu. – 

Josef vstal a učinil, jak mu anděl řekl. 

Josef je muž činu, nereptá, neotálí, 

neřeční, nediskutuje, ale udělá, co je 

v dané chvíli třeba. 

Úterý 

Josef je mužem mlčení, pokoje, 

sebeovládání. Kdosi napsal, že doba, ve 

které žijeme, je velká na slova a malá na 

činy. U Josefa platilo něco opačného. 

Mlčení vnitřní i vnější jsou spojeny 

s možností zaslechnout i tichý hlas, 

nechat se tichým Božím hlasem oslovit, 

vést, proměnit. Mlčení Josefovo je 

spojeno s pozorností. 

Setkání s Marií – Lk 1,26 – 38 

Středa 

Anděl přistoupil k Marii a řekl: Buď 

zdráva, milostí zahrnutá, Pán s Tebou. 

Ona se nad těmi slovy zarazila a 

uvažovala, co ten pozdrav znamená. 

Často si myslíme, že to Maria měla 

snadné s tím Božím plánem v jejím 

životě. Měla to dané a ona vše jen snad 

až bezmyšlenkovitě plnila. Evangelista 

říká, že tomu bylo jinak. Tento pozdrav 

je i pro Marii “silné kafe“. Dozvědět se 

pravdu o sobě je i pro Marii něco, čemu 

patrně nerozumí. Těžko chápe, co s ní ve 

své lásce a vzhledem k poslání udělal 

Bůh. Proto se velmi zarazila a uvažovala, 

co ten pozdrav znamená. Kdyby k nám 

promluvil anděl a naplno nám sdělil Boží 

pravdu, kdo jsme a jak na tom v Božích 

očích jsme, co by to v nás vyvolalo? 

Překvapení, úžas, uvažování, neklid, 

snad nějaké rozhodnutí? 

Čtvrtek 

Slavnost Neposkvrněného Početí 

Panny Marie 

Buď zdráva, milostí zahrnutá. – Milost, 

řecky charis, původně znamená krásu, 

půvab. Anděl tedy řekl Marii: Jsi 

nejkrásnější. Mnozí lidé mají smysl pro 

krásu, ale často jen vnější, povrchní, 

která brzo zanikne. Milost je spíše krása 

vnitřní, má spojitost se slovy Pán 

s tebou, proto je trvalá, věčná. Vnitřní 

krása pronikne i navenek v podobě lásky, 

radosti, obětavosti, porozumění, 

schopnosti slyšet Boha, ochotně se 

nechat Bohem oslovit a s ním konat 

velké věci. Vnitřní krása není plodem 

lidské snahy, ale darem Božím. 

Pátek 

Anděl řekl Marii: Počneš z Ducha 

Svatého, porodíš Syna, který bude 

veliký, bude Synem Nejvyššího, jeho 

království nebude mít konce. - Ne vlastní 

silou, šikovností, množstvím modliteb, 

lidským úsilím, ale Božím Duchem se 

tvůj život od základů změní. Maria po 

andělovi vzkáže Bohu: Ať se děje se 

mnou, co jsi řekl. Já jsem jen služebnice, 

která ti naprosto věří. V životě Marie 

nastanou časy, kdy mnohému hned 

neporozumí, avšak Maria tyto věci 

nenávratně neodkládá, ale ukládá je do 

svého srdce a rozvažuje o nich. 

Setkání s Marií – Lk 1, 39-56 

Sobota 

Maria přijala do svého života Ježíše, byla 

to pro ni jedna z nejkrásnějších chvil 

jejího života. Poté se odebrala do hor 

k příbuzné Alžbětě. Když zazněl Mariin 

pozdrav, dítě se v těle Alžběty radostí ze 

setkání pohnulo. Jak je to podivné, že 

nevinné bezbranné dítě, které ještě 

neopustilo matčino tělo, bylo vybráno, 

aby jako první rozpoznalo Kristův 

příchod… Maria přijala Ježíše, aby ho 

darovala druhým. 

 

III. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 

Velebí má duše Pána. Maria se 

modlí. Její modlitba je píseň. 

Neslyšíme žádnou prosbu, jen 

velebení a dík. Modlí se člověk, který 

směl prožít, jak veliký je Bůh. Maria 

velebí Boha, neboť vidí veliké věci, 

které s ní Bůh vykonal. Maria všem 

rozhlásila radost z Božího díla. 

A co já? Objevuji velikost Boha a 

oslavuji ho? Raduji se z Boha, 

protože vidím, jak mě Bůh zná a 

miluje, vnímám, jak Bůh v mém 

životě dělá veliké věci? 

 

Druhá část cesty:  
 

Prožívejme a rozjímejme skutečnost, 

že Ježíš je mezi námi, s námi – 

především v Eucharistii a připravuje 

nás na svůj příchod: 

Pondělí 

Někdy může být obtížné si 

představit, jak velice nás nebeský 

Otec miluje. Starosti a bolesti mohou 

zastínit pohled na Boha. Ale když si 

uvědomíme, jak veliký dar nám 

nabízí v Eucharistii, naše zkřehlé 

srdce pookřeje a opět získáme 

přesvědčení, že Bůh nás nikdy 

neopustí: Toto je moje Tělo, které se 

za vás obětuje. Vezměte a jezte. Toto 

je moje Krev, která se za vás prolévá. 

Vezměte a pijte.  

Sv. František Saleský 

Úterý 

Náš Pán nepřichází z nebe každý 

den, aby zůstal ve zlatém ciboriu. 

Přichází, aby našel jiné nebe, nebe 

naší duše, ve které je rád.  

Sv. Terezie z Lisieux 

Středa 

Nechápu, že by bylo možno žít 

křesťansky a necítit potřebu trvalého 

přátelství s Ježíšem skrze slovo a 

chléb, skrze modlitbu a Eucharistii. 

 Josemaría Escrivá de Balaguer 

Čtvrtek 

Svaté přijímání je nejkratší a 

nejjistější cesta do nebe.  

Sv. Pius X. 

Pátek 

Ježíš se nám dává jako pokrm. A 

tentýž Ježíš Kristus, který nás zde 

posiluje, nás očekává v nebi jako své 

hosty, dědice a společníky. Když 

přijímáme Krista v Eucharistii, 

přijímáme život nepomíjející.  

J. E. de Balaguer 

Sobota 

17. prosinec - začátek bezprostřed-

ní přípravy na oslavu narození 

Krista: 

Měli bychom především milovat mši 

svatou, která by měla být středem 

našeho dne. Budeme-li dobře 

prožívat mši svatou, budeme i celý 

den prožívat v myšlenkách na Pána, 

budeme toužit, abychom byli stále 

v jeho přítomnosti, abychom 
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pracovali, jako pracoval on, milovali, 

jako miloval on.  

J. E. de Balaguer 

 

IV. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

*Takhle vysvětluji dva tisíce let 

čekání Pána v Eucharistii: Je to 

čekání Boha, který nás lidi miluje, 

který nás hledá, který nás má rád 

takové, jací jsme – nedokonalé, 

sobecké, ale schopné objevit jeho 

nekonečnou lásku a zcela se mu 

odevzdat. *Ježíš řekl: „Beze mne 

nemůžete dělat nic.“ Proto zůstal 

mezi námi a plně se nám dává 

k dispozici. *Ježíš přišel na svět 

z lásky. Aby nás této lásce naučil, 

zůstal s námi v Eucharistii. *Jestliže 

jsme byli obnoveni přijetím Kristova 

Těla, měli bychom to projevovat i 

skutky. Naše slova musí být 

pravdivá, jasná a přiměřená, aby 

uměla pomoci a potěšit, aby uměla 

především přivádět druhé lidi 

k Božímu světlu.  

J. E. de Balaguer 

 

Sobota 24. 12. Štědrý den 
 

Znamení dítěte položeného v jeslích 

se zpřítomňuje ve znamení, jež není 

o nic méně ponížené:  

Chléb položený na oltář. 

Co řekneme Ježíši v dnešní noci my, 

společenství shromážděné v Jeho 

jménu?  

Pouze jediné: Děkujeme, Pane. 

 

Připraveno podle Adventního 

doprovázení od OHAJO s jeho 

laskavým svolením. 
 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

 

Plamínek zažehnutý 

v místě narození 

Ježíše Krista 

převezmou 

tradičně brněnští 

skauti ve Vídni v 

sobotu 10. prosince 

2016 a v sobotu 17. prosince 

rozvezou Betlémské světlo po naší 

vlasti. Motto letošního ročníku zní: 

Odvážně vytvářet mír. Je inspirováno 

tzv. horským kázáním, kde Ježíš učí: 

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť 

oni budou nazváni syny Božími. 

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni 

pro spravedlnost, neboť jejich je 

království nebeské (Mt 5, 9 – 10).  

 

ŽEHNÁNÍ OPRAVENÝCH 

KŘÍŽŮ 

Obnovení a posvěcení „Hlinského 

kříže“ v Nových Dvorech 

 

V odpoledních hodinách prosluněné 

soboty 22. října 2016 byl v rámci 

hodových oslav v Nových Dvorech 

za přítomnosti otce Stanislava 

Suchánka a místních obyvatel, 

kterých dorazilo téměř rovných 

padesát, obnoven a posvěcen mnoho 

let starý takzvaný „Hlinský kříž“. 

Tento kříž stojí mezi Novými Dvory 

a Podhůrou u potoka mezi dvěma 

lipami, na krásném, ač osamělém 

místě v poli. K tomuto místu sice již 

dnes žádná schůdná cesta či pěšina 

nevede, ale podle pamětníků zde 

vedla trasa, po níž chodili obyvatelé 

Hlinska do Lipníka na trhy. Můžeme 

už se ale pouze dohadovat, kdo a kdy 

tuto památku nechal vybudovat, zdali 

se na tomto místě tehdejší cestovatelé 

zastavovali k odpočinku, či k modlit-

bám a dali tak vzniknout kříži, který 

tam díky starostlivosti místních 

obyvatel stojí dodnes a bude nadále 

připomínat minulost našich předků. 

Doufejme, že i přes nelehkou 

dostupnost si lidé cestu ke kříži 

najdou a budou zde prožívat chvíle 

klidu a odpočinku.  

Jaroslav Pospíšil 

 

PS: Hody v Nových Dvorech jsou 

spjaty se sv. Vendelínem, patronem 

pastýřů a poutníků, ochráncem 

dobytka a polí. Je mu zasvěcena 

kaplička stojící na návsi. 

   

Obnovení a posvěcení 

bohuslávského kříže 

  

proběhlo v neděli odpoledne 23. října 

2016. Zmínku o jeho historii a cestě 

k němu přinese příští číslo farního 

časopisu.  

 

 
 

RORÁTNÍ VZPOMÍNKA 
 

Maminka nás budila o půl šesté ráno, 

my děti jsme posnídaly a vydaly se 

studeným ránem do dva kilometry 

vzdáleného kostela, kde byla i škola. 

Maminka nás dojela na kole s našimi 

školními aktovkami. V kostele jsme 

měli každý svou svíčku, při které se 

slavila mše svatá.  

Jednou bylo velké náledí, ale zvládli 

jsme cestu i tentokrát, k údivu všech i 

ve škole. Moje vzpomínka se váže 

k osobnosti všechovického pana 

faráře P. Vladislava Schneidera, 

s nímž jsme tento čas dětství 

prožívali, každé Vánoce oslazené 

medem od včel, které sám choval.  

Ludmila Klesnilová 
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

LISTOPAD  

27.11. neděle  1. neděle adventní – svěcení adventních věnců. Setkání rodičů s dětmi na faře od 15 hodin, 

v 16.30 průvod s lampičkami do kostela, v 17 hodin setkání u adventního věnce na náměstí 

TGM (ve stejném čase o všech adventních nedělích; schola vystupuje o 1. a 2. neděli adventní) 

30.11. středa Sv. Ondřeje, apoštola 

PROSINEC 

  2.12. pátek První pátek v měsíci 

  4.12. neděle 2. neděle adventní, sv. Barbory, setkání na faře a v kostele; pak na náměstí u adventního 

věnce. Vystoupení Josefek s programem o sv. Barboře. V kostele sv. Jakuba adventní 

koncert Pavly Radostové a Petry Kujalové v 15.30 

5.12. pondělí Mše sv. v 17.30. Možná přijde i sv. Mikuláš 

  8.12. čtvrtek Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie 

11.12. neděle  3. neděle adventní 

15.12. čtvrtek Adventní koncert: Javory od 19 hodin v kulturním domě Echo 

18.12. neděle 4. neděle adventní; od 14 do 16 hodin svátost smíření – sv. Jakub;  Betlémské světlo 

23.12. pátek Příprava stromků a vánoční výzdoba 

24.12. sobota Štědrý den – troubení trubačů, koledy z věže sv. Jakuba od 16 hodin. Noční mše svatá 

v Lipníku ve 22.00, v Hlinsku ve 20.00 

25.12. neděle  Slavnost Narození Páně – od 16 hodin Živý betlém 

         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z CHARITY 
 

Připravuje se tradiční tříkrálové koledování – 

pomůžete? 

 

Od 2. do 14. ledna 2017 se koná  Tříkrálová sbírka 

2017. Proto Charita Hranice, středisko Lipník 

nad Bečvou opět hledá spolehlivé, obětavé a 

ochotné vedoucí kolednických skupinek, kteří 

jsou pro její provedení velmi důležití.  

 

Zájemci starší 15-ti let se mohou hlásit na tel. 

čísle 733 741 747 (Pavlína Trpáková). 

Všem těm, kteří nám již opětovnou účast 

potvrdili a chtějí pomáhat potřebným 

prostřednictvím největší humanitární sbírky v ČR, 

děkujeme za ochotu.  

 

 

 

 

 

 

 
4. 12. v 15.30 jste zváni do kostela sv. Jakuba v 

Lipníku na adventní koncert  Pavly Radostové a 

Petry Kujalové. 

30. 12. ve Vsetíně se uskuteční setkání tříkrálo-

vých koledníků, kterým požehná otec arcibiskup. 

 

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 

 
  

http://www.farnostlipnik.cz/
http://www.trumf.cz/
http://www.koreni-vareni.cz/

