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 SLOVO NA CESTU 
 

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, 

láska se nevychloubá a není 

domýšlivá. Láska nejedná nečestně, 

nehledá svůj prospěch, nedá se 

vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá 

radost ze špatnosti, ale vždycky se 

raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, 

láska vydrží, láska věří, láska má 

naději, láska vytrvá.  
1 Kor 13,3-7 

                                                                

OBĚTAVOST A OBĚŤ 
 

Ze zamyšlení Petra Piťhy v knize 

Výchova, naděje společnosti 
 

Centrální roli v oné dobré zprávě, 

kterou je Evangelium, hraje to, že se 

Kristus, Boží Syn, obětoval za 

hříšníky, tím je vykoupil ze smrti a 

převedl zpět do života, a to dokonce 

do šťastného života, který nekončí. 

Jednou z častých námitek proti 

křesťanství bývá, že Kristova oběť je 

něco tak hrozného, že to je 

nepřijatelné. A vůbec, když je Bůh 

všemohoucí, proč to neudělal jinak? 

Má přece být také milosrdný, a 

pokud myslíte, že smrt na kříži 

milosrdná je, tak jste blázen. 

Nevylučuji, že jsem blázen, ale 

vůbec si nemyslím, že to byla 

milosrdná smrt. Boží milosrdenství 

vidím v tom, že to neučinil na nikom 

jiném, ale že obětoval sám sebe. 

Proto je to také oběť, a ne 

nespravedlivý Boží trest. Souhlasím, 

že to mohl udělat jinak a dovedu 

vymyslet spousty způsobů, jak. Jenže 

věci mají svou logiku a Bůh nejedná 

proti logice. Logika spočívá v tom, 

že Kristus chtěl lidem ozřejmit, že 

oběť je principem života a že bez ní 

vůbec nelze žít. 

Ať vezmete cokoli, zjistíte, že je to 

nějakým způsobem zasazeno do 

složitých obětních řetězců. Oběť je 

totiž poddání určité hodnoty tomu, 

aby vzešla hodnota vyšší. Oběť není 

zničení ani zmaření. Krásným 

příkladem řetězce obětování je osud 

zrna. Zrno je vhozeno do země, aby 

vzešel klas. Zrno, které vzklíčilo, už 

nikdo ze země nevyndá, je 

obětováno. Rolník však získá klas o 

mnoha zrnech. Co se stane s klasem? 

Je vymlácen, abychom získali čistá 

zrna. Ta rozemeleme a nikdo už 

z mouky neudělá zpět zrno. Mouku 

smísíme s vodou, abychom získali 

těsto, a to vložíme do ohně, abychom 

získali chléb. Chléb sníme, abychom 

neměli hlad a dostali sílu. Sílu 

bychom měli vydat v podobě práce 

ve prospěch druhých lidí. S révou a 

hrozny je to stejné. Právě k těmto 

věcem se Kristus přirovnal a vložil 

do nich svůj odkaz. Mluví o sobě 

jako o zrnu vrženém do země a o 

pravém vinném kmeni. 
 
Princip oběti je opravdu 

všeprostupující…Navždy si budu 

pamatovat, jak jsem byl účasten 

počátku senoseče v jednom 

z odlehlých horských údolí. Sekáči 

přišli k louce. Jeden po druhém 

smekli a omluvili se louce asi těmito 

slovy: Odpusť, lučino, a přijmi naši 

vděčnost. Zničíme tvá stébla a 

podetneme tvé květy, ale potřebujeme 

seno pro svůj dobytek a jeho mléko 

pro svoje děti. To ti však slibujeme, 

že o tebe budeme pečovat. Pak vzali 

kosy a dali se do díla. 

 

Existují daleko jemnější způsoby 

oběti. Kdykoli se rozhodnete něčeho 

se vzdát pro druhého člověka, 

věnovat se mu, obětujete mu kus 

svého života. Mohli jste spát, jít do 

kina, popíjet s přáteli, ale vy jste se 

sebrali a šli tetě pomoct uklidit po 

malířích. Kdykoli se věnujete dětem, 

dáváte jim po hodinách a dnech svůj 

život (…). Obětavý člověk si říká: 

Co jsem udělal pro druhé a rozdal, to 

POSTNÍ DOBA NÁS VEDE BLÍŽE K BOHU 
                            – tím nám také umožňuje hledět na své bližní a jejich potřeby novýma očima. 

                     Kdo se začne dívat na Boha a na Kristovu tvář, uvidí i svého bratra jinýma očima. 

                                  Postní doba je dobou příhodnou, abychom se obrátili k lásce. 
Benedikt XVI. 

 

 

 

 

 

 
 

V Lipníku nad Bečvou 26. února 2017 

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

Zdravím všechny farníky v čase, kdy vstupujeme do doby postní. Je dlouhá, a přesto nám může proplout 

mezi prsty bez povšimnutí. Máme před očima Ježíše Krista trpícího, umírajícího a oslaveného. Osloveni 

Jeho obětí nabízíme také my něco ze sebe. Naše postní předsevzetí mají být konkrétní a splnitelná. Můžeme 

si něco odříct nebo udělat něco navíc. Hledejme co ve světle kříže a zůstaňme otevření na, co po nás bude 

chtít sám Ježíš. 

                                                                                                                     P. Stanislav 
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mi nikdy nikdo nevezme – a má 

radost a pravdu. 

Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, 

probošt Kolegia kapituly kostela 

Všech svatých na Hradě pražském, 

emeritní profesor dějin a teorie 

kultury, se narodil 26. března 1938 

v Praze. Vystudoval Akademické 

gymnázium (1956), Karlovu uni-

verzitu (1962), na ní pracoval až do 

odchodu do penze v r. 1998. Roku 

1969 byl tajně v Nizozemsku 

vysvěcen na kněze, začátkem 70. let 

působil v Leidenu. 1992 – 94 byl 

ministrem školství. Na PF UK založil 

katedru Výchovy k občanství. Je 

autorem odborných a populárně 

naučných knih z oblasti výchovy a 

učení (Dvě tváře českého 

vychovatelství: Ludmila Přemyslovna 

a Jan Amos Komenský), lingvistiky. 

Zasloužil se o zrod oboru 

matematická lingvistika (Učíme 

stroje česky). V oboru hagiografie se 

zaměřil na české světce (Čechy a 

jejich svatí, Slyšte slovo a zpívejte 

píseň – o Velehradě a sv. Cyrilu a 

Metoději a další). Přispěl 

k povznesení kultu Anežky 

Přemyslovny. 
 

 

SÍLA KRISTOVA KŘÍŽE 

Síla jednat v intencích Božích, 

ačkoliv se viditelný úspěch 

nedostavuje tak rychle, jak 

bychom si přáli. Síla unést 

všechnu tu tíhu problémů, hříchu i 

zla toho světa v důvěře v Boží 

moc a vítězství. Síla vzdávat se 

svých ambicí ve prospěch celku. 

Pavel psal Korinťanům, když se 

dověděl, že se mezi sebou hádají, 

že si závidí různé dary, chovají se 

nepřístojně, vyvyšují se jeden nad 

druhého, nerespektují se 

navzájem, zkrátka jednají jako 

okolní svět a zapomínají, co 

znamená být křesťanem. Na to 

jim nabízí jediný lék: podívejte se 

na kříž, ukřižovaného Ježíše 

Krista, na toho, který se vzdal své 

důstojnosti, svých práv, svých 

možností vyniknout, přijal 

potupnou smrt a dal svůj život 

z lásky ve prospěch lidí. Lidsky 

hodnoceno – krach. Jenže Bůh 

právě skrze tento propadák 

v očích lidí spasil svět. Už když se 

křížem žehnáme, měli bychom si 

uvědomit, že to není prázdné 

gesto, zvyk, nýbrž vyznání, 

přiznání se k Bohu, který se dal ve 

svém Synu cele k dispozici, a že 

tím také vstupujeme do tajemství 

Boží moudrosti, která se v něm 

zjevuje. 

Ze zamyšlení Mireiy Ryškové 

v KT_5/17 nad Listem Korintským 

(1Kor 2,1-5) 

V MEDITAČNÍ ZAHRADĚ  
 

 
 

O Vánocích 2015 a znovu o Vánocích 

2016 se v Meditační zahradě objevovala 

společnost a ve dne v noci vytvářela u 

kostela zvláštní – slavnostní a veselou – 

atmosféru, přitahovala pozornost. Co 

jsme se o ní dověděli? 
 

Již druhým rokem byl na dobu od 

Štědrého dne do Tří králů 

v Meditační zahradě u sv. Jakuba 

instalován betlém. Betlém, který 

tvoří dvacet postav v životní 

velikosti, je vyřezán z dřevotřísky. 

Jeho podoba vychází z lidových 

betlémů, zvláště od Josefa Lady. 

Betlém je majetkem ZŠ J.A. 

Komenského v Přerově – 

Předmostí, kde ho pro potřeby 

školy vytvořili učitelé se žáky. I 

když divák objeví v této sestavě 

řadu historických nepřesností 

(poněkud odrostlejší Ježíšek, 

babka s modlitební knížkou 

označenou křížkem, kráva místo 

volka), jistě i tento betlém 

pomáhá k navození příjemné a 

pohodové vánoční nálady 

v Lipníku nad Bečvou. 

Za Okrašlovací spolek Lípa 

Vladimír Peška, leden 2017 

 

MODLITBY MATEK 

 
V kostele sv. Jakuba se v pátek 27. 

prosince po večerní mši svaté, 

v sobotu 28. a v neděli 29. od 14. do 

15. hodiny modlily matky za děti ve 

svých rodinách, v našich farnostech, 

ve světě, za mír, za naše nemocné 

maminky, zvláště za Věrku 

Mečlovou, které společenství 

maminek velmi leží na srdci, za P. 

Karla, za P. Stanislava i P. Josefa, 

který v sobotu oslavil půlkulaté 

narozeniny.  

Děkujeme P. Stanislavovi za to, že 

jsme se mohly modlit před 

vystavenou Nejsvětější Svátostí, a 

panu Jiřímu Rosikovi za varhanní 

doprovod zpívaných modliteb.  

Příští setkání se koná v době 

velikonoční 28. – 30. dubna 2017. 

 

PROČ VĚŘÍCÍ POKLEKÁ 

PŘI EPIKLEZI  

 
Eucharistická modlitba obsahuje 

díkůvzdání, prosbu za Boží lid – živé 

i zemřelé, za všechny stavy a jejich 

stupně (papeže, biskupa, kněze i 

ostatní Boží lid), anamnézi 

(připomínku Ježíšova utrpení, smrti 

včetně Poslední večeře), epiklezi 

konsekrační – prosbu o působení a 

účinnost Ducha Svatého: aby 

proměnil chléb a víno v Tělo a Krev 

Krista. Dáváme klečením najevo, že 

jsme si vědomi posvátnosti chvíle 

sestoupení Božího Ducha na právě 

proměňované dary.  

 

NA SVATÉM KOPEČKU  

 
V této „krajině svěcené“ se nachází 

vedle hřbitovní kapličky místo 

posledního pozemského odpočinku 

P. Karla Jaška, SDB. 11. února o 

svátku Panny Marie Lurdské jsme 

v bazilice Navštívení Panny Marie 

my Lipenští, spolu s rodinou, přáteli, 

se všemi z farností, kde otec Karel 

působil, jeho bratry salesiány, 

kněžími vytvořili společenství při 
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mši svaté s otcem biskupem Josefem 

Hrdličkou. Obětním darem této mše 

svaté byl celý život otce Karla, který 

došel do cíle, k nebeskému Otci, 5. 

února 2017. Za něj jsme Pánu 

děkovali, zvláště za dar kněžství, 

z jehož pokladnice vyrostlo to velké 

společenství, svědectví jeho lásky a 

Boha plného života. V důvěře a víře 

jsme prosili za spásu jeho duše také 

společným růžencem, společnou 

písní i souzněním s našimi pěvci na 

kůru baziliky. Svědectví života po 

čas duchovního správcovství našich 

farností přednesl za naše farnosti 

Jakub Aseem; vychází jako příloha 

těchto FL v plném znění. Při jedné 

z návštěv kostela sv. Jakuba nám 

otec Karel věnoval kartičky 

s vyobrazením milostného obrazu 

Panny Marie Svatokopecké, 

průvodkyně od počátku jeho života. 

Jsou tam také slova důvěry jeho cesty 

i pro naši cestu:  

 

Když následuji tebe, Maria, 

nebloudím, když na tebe myslím, 

nemýlím se, když ty mne podpíráš, 

nepadám, když ty mne chráníš, 

nebojím se ničeho, když ty mne vedeš, 

neunavím se, když mi vyprosíš u 

Ježíše milost – jistě dosáhnu cíle. 

 

MONS. JOSEF HRDLIČKA 

 
Od března 1990 do ledna 2017 byl 

světícím biskupem, 

od 1. února 2017 je emeritním 

biskupem naší arcidiecéze.  

Narodil se 19. ledna 1942 ve 

Velkých Opatovicích, maturoval 

v roce 1959 v Jevíčku, po maturitě 

pracoval jako dělník v Adamovských 

strojírnách. Když konečně mohl 

studovat, stal se studujícím bohosloví 

v Litoměřicích a v Olomouci. 

Kněžské svěcení přijal 1. července 

1972. Je duchovním básníkem, 

překladatelem, hudebním textařem. 

Z literární tvorby: Novéna 

k služebníku Božímu P. A. 

Šuránkovi, Silná jako smrt je láska, 

Probuď se, citero a harfo (úvahy a 

meditace nad žalmy). Stal se 

historicky prvním čestným členem 

Vysokoškolského katolického hnutí 

12. 1. 2017 v Olomouci. Není 

generace, pro niž by se nenasazoval. 

Přejeme emeritnímu biskupovi otci 

Josefu Hrdličkoví, který mnohokrát 

navštívil naši farnost u příležitosti 

biřmování a svěcení zvonů pro kostel 

sv. Františka, zdraví, ochranu Panny 

Marie, Boží požehnání na další cestě. 

 

 
 

  Tříkrálová sbírka 2017 – sbírka radosti  

Děkujeme všem ochotným koledníkům, kteří v letošní mrazivé zimě vyšli do ulic a 
zpívali nám pro radost. Děkujeme všem, kteří jste pro tyto koledníky vykouzlili 
úsměv a z radosti jste přispěli do pokladniček. Děkujeme za důvěru. Děkujeme 
všem, kteří jste nás doprovázeli modlitbou. Díky vám všem mohla naše Charita 
sbírku realizovat a její výtěžek poslouží k rozvoji charitních služeb, které 
poskytujeme občanům. Také sbírkové peníze pomůžou lidem, kteří se ocitli 
v krizi, osamělým rodičům, vícedětným rodinám s nemocnými či postiženými 
dětmi, osamoceným seniorům, domácnostem, které postihla mimořádná událost. 

 

 

 

 

                                                                                       

Na území celého našeho děkanátu 
jsme koledovali s 226 pokladničkami 
a při přepočítávání mincí a bankovek 
jsme se zastavili na částce 
1 148 409 Kč. Ve středisku Lipník 
nad Bečvou jsme vypravili 77 
pokladniček, výtěžek byl 319 444,- 
Kč – v loňském roce 291 906 Kč.  

Děkujeme za vzájemné rozdávání 
radosti. 
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

ÚNOR  

26.2. neděle 8. neděle v mezidobí. Dětský karneval na faře 

BŘEZEN 

  1.3. středa Popeleční středa, den přísného postu 

  3.3. pátek 1. pátek v měsíci, přede mší svatou Křížová cesta – chlapi 

  4.3. sobota Pro Tříkrálové koledníky Plovárna Hranice od 7.45 

  5.3. neděle  1. neděle postní. Pro koledníky promítání kino Lipník od 15.30 

10.3. pátek Křížová cesta – senioři 

12.3. neděle 2. neděle postní 

13.3. pondělí Výroční den zvolení papeže Františka  

17.3. pátek Křížová cesta – schola 

18.3. sobota Pěší Svatojosefská pouť na Svatý Hostýn. Odchod ve 4.30 od zvonice s OSL  

19.3. neděle 3. neděle postní – adorační den farnosti Lipník n. B. – výstav po mši sv. do 17 hodin 

20.3. pondělí Slavnost sv. Josefa, mše sv. v kapli sv. Josefa v 17.30 

24.3. pátek Křížová cesta – Charita. Celostátní soutěž „Bible a my“ v Kroměříži 

25.3. sobota  Slavnost Zvěstování Páně 
 

26.3. neděle 4. neděle postní. Misijní koláč. Začátek letního času 

31.3. pátek Křížová cesta – ministranti 

DUBEN 

  1.4. sobota Arcidiecézní setkání mládeže 

  2.4. neděle 5. neděle postní 

  7.4. pátek Křížová cesta – rodiny 

  9.4. neděle Květná neděle – žehnání ratolestí u kaple sv. Josefa v 9.15, průvod do kostela sv. Jakuba, 

mše svatá; od 14 do 16 hodin svátost smíření 

         
 BYLY JEDNOU TŘI MALÉ 

DĚTI…                          

Kniha autora C. Bartase čerpá ze 

záznamů různých autorů o třech 

malých vyvolených Panny Marie 

v portugalské Fatimě. Lucii, Jacintě a 

Františkovi. V první části se dotýká 

setkání dětí s andělem na jaře roku 

1916, které bývá označováno jako 

příprava dětí na setkání s Pannou 

Marií 13. května 1917. Děti na jaře 

toho roku 1916 prožily zvláštní a 

krásné dobrodružství. Skryty před 

bouřkou ve skalní dutině čekaly, až 

se bouře utiší a vyjasní se. Najednou 

uslyšely silný hukot větru. Na úpatí 

vrchu nad olivovými stromy se 

rýsovala jakási bílá lidská postava a 

blížila se k nim. Čím byla blíž, tím 

víc rozeznávaly její rysy. Byl to 

mladík 14 – 15letý, nadpřirozené 

krásy. Když k nim došel, řekl: 

Nebojte se. Jsem Anděl Pokoje. 

Modlete se se mnou. Klekl si, čelo 

sklonil k zemi a třikrát opakoval: 

„Bože můj, věřím v Tebe, klaním se 

Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. 

Prosím o odpuštění pro ty, kteří 

v Tebe nevěří, neklanějí se Ti, 

nedoufají v Tebe a nemilují Tě.“ 

Potom vstal a řekl: „Takto se 

modlívejte! Nejsvětější Srdce Pána 

Ježíše a Panny Marie se dají uprosit 

vaší modlitbou.“ Po těchto slovech 

zmizel. Ale jeho slova se tak vryla 

dětem do paměti, že je nikdy 

nezapomněly. Často se klaněly jako 

anděl a modlitbu opakovaly. 

V červenci, v srpnu a na podzim je 

anděl navštívil znovu a modlil se 

s nimi další modlitby. 
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