
FARNÍ LISTY 2/2017    ________________________________________________________________1 

 

 
 
 

ČAS MILOSTI  
 

Květnou nedělí vstupujeme do 

Svatého týdne, který je jádrem 

liturgického roku. Je to čas milosti, 

kterou nám dává Pán, abychom 

otevřeli brány svého srdce. 

Provázíme Ježíše v jeho utrpení, 

smrti a zmrtvýchvstání. Ježíš ve 

svém poslání všem otevírá brány 

Boží, je přítomností Boží lásky. Ježíš 

vstupuje do Jeruzaléma. Zcela se 

daruje. Nikdy nesmíme zapomenout, 

že Ježíšova poslední večeře se konala 

v „tu noc, kdy byl zrazen“ (srov.       

1 Kor 11,23). V onom chlebu a vínu, 

které obětujeme a kolem nichž se 

shromažďujeme, se pokaždé 

obnovuje Kristův dar Krve a Těla na 

odpuštění našich hříchů. Chodíme na 

mši, protože jsme hříšníci a chceme 

obdržet Boží odpuštění a mít účast na 

vykoupení a odpuštění, které nám 

Ježíš nabízí. 
 

Z myšlenek papeže Františka   

o Božím milosrdenství 
 

VYZNÁVÁM JEDEN 

KŘEST 
 

V Krédu, kterým každou neděli 

vyznáváme svou víru, prohlašujeme: 

„Vyznávám jeden křest na odpuštění 

hříchů.“ Vyznávám – co to znamená? 

Je to slavnostní výraz, jenž vyjadřuje 

velkou závažnost této skutečnosti, 

tedy křtu. Vyslovením těchto slov 

totiž stvrzujeme svoji pravou identitu 

Božích dětí. Křest je v určitém 

smyslu průkazem totožnosti 

křesťana, jeho zrození v církvi. Ke 

křtu se zároveň váže naše víra 

v odpuštění hříchů. Svátost pokání, 

smíření či zpověď je totiž jakýmsi 

„druhým křtem“, odkazuje vždycky 

k tomu prvnímu, aby jej upevnila a 

obnovila. Uvědomte si, že když se 

jdeme vyzpovídat ze svých slabostí a 

hříchů, přicházíme prosit Ježíše o 

odpuštění, ale také tímto odpuštěním 

obnovujeme křest.  
 

                  Z katecheze papeže Františka 

 

 

MÁME KATECHUMENY 
 

V neděli 12. března jsme při mši 

svaté přijali do svého společenství 

dva katechumeny – čekatele křtu, 

Dalibora a Davida, a přislíbili jim 

modlitbu. Oba mladí muži procházejí 
intenzivní přípravou a hlubším 

poznáním Krista Spasitele. 

Provázejme je. 
 

DRUHÉ PŘIKÁZÁNÍ 
 

Přikázání Nevezmeš Božího jména 

nadarmo nás varuje a chrání před 

neúctou, sobectvím, leností, která 

zapříčiňuje ubohost, nudu a 

nesmyslnost života. I v tomto 

přikázání je něco platného pro 

všechny lidi všech dob. Je to zásada, 

NA KŘÍŽI MNE JEŽÍŠ MILOVAL A ZA MĚ SE OBĚTOVAL 

 JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ JE VÍTĚZSTVÍM LÁSKY 

RADOST JE ZNAMENÍM SPÁSY 

Stále se dává „poznat při lámání chleba“. 
 

 

 

 

 

 
 

V Lipníku nad Bečvou 9. dubna 2017 

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

Ježíš Kristus vstal, radujme se! 

Drazí věřící,  

slavíme největší radost a základ naší víry. Člověk Ježíš překonal lidskou smrt a tím nám všem dokázal, že je zároveň 

i pravý Bůh. Smrtí na kříži vykoupil hříchy nás všech a zmrtvýchvstáním nás zve k účasti na jeho božství. Jsme díky 

němu děti Boží a žijeme už nyní, i když nedokonale, v Božím království. Pro Boha máme nesmírnou cenu, kéž ji 

objevujeme a žijeme. 

                                                                                                                    P. Stanislav 

 



FARNÍ LISTY 2/2017    ________________________________________________________________2 

že život se nestává, ale tvoří. Dodal 

bych k tomu ještě, že se také 

nevybírá, ale přijímá, abych ukázal, 

že i ve velmi stísněných a 

nepříznivých podmínkách vždy 

můžeme a máme svůj život 

naplňovat a utvářet. V Bibli je 

uvedeno, že Bůh žádné jméno nemá 

a že o sobě prohlásil „Já jsem, který 

jsem“ (Ex 3,14). Znamená to, že Bůh 

se deklaruje jako čiré bytí, které se 

odvíjí. Dále se v Bibli dozvídáme, že 

Bůh člověka udělal ke svému obrazu, 

tj. dal mu bytí, kterému říkáme život. 

Život je popsán jako něco, co je od 

Boha, ba přímo z Boha, co nás 

s Bohem spojuje. Je v nás tedy 

vepsáno Boží jméno. Když se 

zamyslíte,… vyjde vám snadno, že se 

tu jedná o to, co uděláte s životem, 

který jste dostali a přijali. Vezmete 

svůj život nadarmo, tj. promarníte ho, 

nebo ho vezmete vážně? Latinsky se 

hřích jmenuje peccatum – dluh. Je-li 

brán život (Boží jméno) nadarmo, 

vznikají v našem životě prázdná 

místa a narůstají tak naše morální 

dluhy. 
 

Petr Piťha:  

Výchova, naděje společnosti 

KARDINÁL MILOSLAV 

VLK 
 

Narodil se 17. května 1932 v Líšnici 

na Písecku, do nebeského domova 

odešel 18. března 2017. Rozloučení 

se konalo ve svatovítské katedrále 

v sobotu 25. března 2017. Svědectví 

o jeho životě přinesl KT 12 a 13/17. 

 

DĚTEM 
 

Legenda o Kateřině, císaři a vejci 

Kateřina Alexandrijská byla 

královskou dcerou, moudrou a 

vzdělanou, stala se křesťankou. Žila 

za vlády římského císaře Maxencia. 

Ten jednou navštívil Alexandrii, 

povolal k sobě Kateřinu a chtěl, aby 

mu vyprávěla o Ježíši. Kateřina 

vyprávěla a císař pozorně naslouchal. 

Všichni císařovi rádcové byli 

překvapení, protože císař křesťany 

pronásledoval. Když Kateřina došla 

až k Ježíšovu zmrtvýchvstání, císař 

se náhle Kateřině vysmál a volal: To 

ti budu věřit, leda když z mrtvého 

kamene probudíš nový život! 

Kateřinu to sklíčilo, ale přišla na 

nápad. Koupila od hospodáře slepičí 

vejce, z něhož se mělo brzy vyklubat 

kuřátko, a vydala se k císaři. Císař 

pochyboval, že Kateřina splní jeho 

podmínku, ale co se nestalo. Kateřina 

ukázala císaři vejce a v té chvíli se ve 

vejci objevila trhlina a kuřátko se 

klubalo ven. Císař pozoroval, jak se 

mládě osvobozuje ze skořápky a 

posměch z tváře zmizel. „Zdánlivě 

mrtvé, a přece plné života!“ zvolala 

Kateřina. A tak se stalo vejce 

velikonočním symbolem, vypráví 

legenda. 
  

TAJENKA 
 

Vejce nám v křesťanství připomíná 

zavřený hrob, z něhož vstal živý 

Kristus.  

Vejce je tedy 

symbolem…_(dokončení v tajence).  
 

Podle farního časopisu Rožeň při 

brněnském kostele sv. Vavřince 
 

SVATOJOSEFSKÁ POUŤ  
 

18. 3. ve 4.30 jsme se setkali před 

zvonicí. Účastnilo se 8 lidí a pak se 

připojili ještě Veselí (Radostovi – 

pozn. redakce). Šli jsme Podhůrou do 

Hlinska a v Hlinsku jsme byli v 5.45. 

Z Hlinska jsme vyšli v 6 hodin. 

Myslím, že jsme šli přes Kladníky a 

přes Oprostovice do Bezuchova. 

Poslední zastávka byla v Bystřici. Na 

faře jsme se oblékli do suchého. 

Odtud někteří došli na Hostýn pěšky 

a někteří jsme dojeli. V 11.15 

začínala mše a po mši jsme šli do 

restaurace. Poté jsme jeli domů auty. 

Ještě jsem byl na chvíli u Studených 

a jejich kocour je dvakrát tak větší 

než naše kočka.  

                                                                                                                                                

Martin A. 

Andělé na letošní pouti 
Letošní pouť na Hostýn je deštivá. 

Prší od chvíle, kdy jsme vyšli. 

Postupně jsme mokřejší a mokřejší, 

voda proniká snad už do všech vrstev 

oblečení,  mokro je i v botách, bláto 

klouže pod nohama a ještě navíc 

začíná foukat studený vítr... Jsem už 

z toho docela otrávená, ani 

nemluvím, ale vedle mě šlape 

nejmladší účastník – jedenáctiletý 

Martin  – a povídá:  „To asi Pán Bůh 
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Charitní setkání v Lipníku nad Bečvou 
Setkání v Meditační zahradě v Lipníku nad Bečvou pro Vás připravujeme na čtvrtek 8. června odpoledne od 15 do 18 

hodin. Již nyní Vám můžeme slíbit Tvořivou dílničku Nízkoprahovky Fénix, prezentaci výrobků klientů Denního 

centra Archa, naše zdravotní sestřičky, které Vám ochotně změří krevní tlak nebo glykémii. Chceme Vás seznámit 

s nabídkou kompenzačních pomůcek, které si můžete na Charitě zapůjčit.  

Můžete se také těšit na pestrý program a zaměstnanci Charity Hranice se těší na setkání s Vámi! 

Pouť Charity  
Charity olomoucké arcidiecéze pořádají v sobotu 29. dubna na Svatém Kopečku u Olomouce Pouť Charity, na kterou 

jsou srdečně zváni nejen zaměstnanci se svými rodinami a charitní dobrovolníci, ale také všichni příznivci charitního 

díla. Pouť Charity začíná v 9 hodin v Samotiškách společnou modlitbou růžence pěší cestou ze Samotišek na Svatý 

Kopeček. V chrámu Navštívení Panny Marie bude v 10 hodin celebrovat mši svatou emeritní biskup Mons. Josef 

Hrdlička. Po mši svaté nejprve zazní tóny svatokopeckých varhan a následovat bude komentovaná prohlídka baziliky, 

při které se přítomní seznámí s historií poutního místa, architekturou monumentálního chrámu a jeho bohatou barokní 

výzdobou. Na sobotní odpoledne bude připraven program pro velké i malé poutníky v „ambitech setkání“ na Svatém 

Kopečku. 

Vážení čtenáři Farních listů!  
Do Svatého týdne i nadcházejících Velikonoc Vám přejeme radost z toho, že všechno má v našem životě své místo. 

Život a smrt – temnota i světlo – bolest a radost. Vše, co obnáší lidský život, dostává nový význam z pohledu 

Velikonočních událostí. 

 

chce vyzkoušet naši víru."  A po 

chvíli: „Pán Ježíš přece trpěl za nás a 

tak já taky chci pro něho něco 

vydržet!“ A po dalších kilometrech, 

kdy už je opravdu celý mokrý a 

vyčerpaný, říká odhodlaně: „Slíbil 

jsem Bohu i sobě, že tam dojdu a nic 

mě od toho nemůže odradit!"  

A tak jsem tu letošní pouť zvládla 

hlavně díky andělům. Martínek 

Anděl mě celou cestu duchovně 

povzbuzoval, jiní andělé na nás 

čekali v Hlinsku s občerstvením a 

další dobří andělé přijeli za námi 

auty, půjčili nám něco suchého na 

sebe a odvezli nás nazpátek domů. 

Takže díky za to, že existujete, 

andělé!!!                               Jarka S. 
                                                                                                                                                         

PANNA MARIA 

FATIMSKÁ  
 

Panna Maria se zjevila dětem Lucii, 

Františkovi a Hyacintě v portugalské 

Fatimě 13. května 1917 a pak 

každého 13. dne měsíce až do října, 

kdy se uskutečnil sluneční zázrak –  

slunce kroužilo stejnou rychlostí, 

současně se odpoutalo od oblohy a 

blížilo se rudé jako krev k zemi. Před 

zjevením Matky Boží docházelo 

v roce 1916 ke zjevením anděla, o 

nichž byla zmínka v minulém čísle 

FL. Na podzim 5. října 2016 měla 

putovní soška Panny Marie Fatimské 

zastavení v kostele sv. Jakuba. Při té 

příležitosti vyšla příloha FL o 

fatimském zjevení, z níž vyjímáme: 

Zpráva z poznámek desetileté Lucie 

říká: Zdála se být asi 18 let stará. 

Nepodobala se žádnému obrázku 

Matky Boží nebo svatých, které děti 

znaly. Čisté líbezné rysy jejího 

obličeje zářily jako jasné sluneční 

světlo. Obličej byl klidný, 

s lehounkým nádechem smutku. Na 

rukou, které měla sepjaty na prsou, 

visel krásný růženec z bílých perel 

s velkým křížem. Šat měla bělostný, 

kolem krku měla zlatou šňůru 

s dvěma zlatými střapci. Zlatem 

lemovaný plášť zahaloval téměř 

celou postavu a pokrýval hlavu. Celá 

postava vyzařovala světlo a byla 

oblévána září, jasnější než slunce. 

 

Naše milá Paní, která jsi nás ve 

Fatimě ujistila: „Nakonec mé 

Neposkvrněné Srdce zvítězí,“ 

oroduj za nás! 
 

BIBLE A MY 

Celostátní soutěž  
 

24. 3. jsme s paní katechetkou 

Vlčkovou, maminkou Trpákových a 

s paní učitelkou z gymnázia jeli na 

celostátní soutěž Bible a my – XXIV. 

ročník – do Kroměříže. Soutěž se 

konala v budově AG – 

Arcibiskupského gymnázia. Před 

zahájením jsem si četl bibli. Zahájení 

začalo zpěvem scholy. Po zahájení 

jsme šli psát písemné testy. Poté jsme 

šli do auly, kde znova zpívala schola 

a kde předtím probíhalo zahájení. My 

jsme šli do kaple. Tam jsme se 

pomodlili za papeže, biskupy, za 

kněze a za kněze ve farnosti.  

                                                                                                                                                   

Martin A. 
 

NOC 

KOSTELŮ  
 

V rámci 

celorepublikového a vlastně i 

mezinárodního projektu NOC 

KOSTELŮ připravuje farnost Lipník 

nad Bečvou na pátek 9. června 2017 

zajímavý program. Tentokrát pro vás 

připravujeme také kromě tradičního 

vyzvánění zvonů, mše svaté a 

následné prohlídky farního kostela 

opět něco nového – noční procházku 

ke kapli svaté Anny, a to ulicí 

Bohuslávskou kolem nově 

opraveného a v říjnu 2016 

posvěceného kříže. Bližší informace 

o akci najdete na stránkách farnosti a 

na plakátech. 

  
 

MODLITBY MATEK  
 

Modlitební společenství se sešlo ve 

dnech 24. – 26. března. Tentokrát 

jsme se zamýšlely také nad vinou, 

odpuštěním, a za umění ze srdce 

odpustit. „Pane, dej nám sílu 

k odpuštění,“ prosily jsme a prosme 

všichni každý den.  
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

DUBEN 

9.4. neděle Květná neděle, svěcení ratolestí u kaple sv. Josefa v 9.15, průvod parkem do kostela sv. 

Jakuba, od 14. do 16. hodiny svátost smíření  

13.4. čtvrtek Zelený čtvrtek – ministranti s otcem Stanislavem dopoledne v katedrále, v 18.30 mše sv. na 

památku Poslední večeře, Getsemany 

14.4. pátek Velký pátek – 15 hodin křížová cesta, velkopáteční obřady v 18.30. Státní svátek 

15.4. sobota Bílá sobota – 9.00 příprava ministrantů, 10–15 adorace u Božího hrobu (od 11do 12 rodiny 

s dětmi); 20.00 velikonoční vigilie 

16.4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, žehnání pokrmů 

17.4. pondělí Velikonoční pondělí – mše sv. ve farnostech Hlinsko 7.45, Lipník n. B. 9.30 

22.4. sobota Koncert Moravanu v 17 hodin 

23.4. neděle Neděle Božího milosrdenství 

30.4. neděle 3. neděle velikonoční 

KVĚTEN – májové pobožnosti v týdnu po mši svaté 

  1.5. pondělí Sv. Josefa Dělníka, státní svátek 

  3.5. středa Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, svátek 

  5.5. pátek 1. pátek v měsíci 

  6.5. sobota Sv. Jana Sarkandera – katedrála Olomouc – diecézní pouť 

  7.5. neděle 4. neděle v mezidobí – Neděle Dobrého pastýře 

  8.5. pondělí Panna Maria Prostřednice všech milostí; státní svátek  

13.5. sobota Panna Maria Fatimská – 100. výročí zjevení Panny Marie – papež František ve Fatimě 

14.5. neděle  5. neděle velikonoční – Den matek (14. – 20. 5. Týden pro rodinu) 

21.5. neděle 6. neděle velikonoční 

24.5. středa Panny Marie Pomocnice křesťanů 

25.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 

26.5. pátek Sv. Filip Neri; začátek novény k Duchu Svatému 

28.5. neděle 7. neděle velikonoční 

31.5. středa Svátek Navštívení Panny Marie 

ČERVEN 

  1.6. čtvrtek Sv. Justin, mučedník. Mezinárodní den dětí 

  2.6. pátek 1. pátek v měsíci 

  3.6. sobota Svatodušní vigilie 

  4.6. neděle Hod Boží svatodušní. Sbírka na církevní školství 

         
 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA  
 

25. března 2017 ve farnosti proběhla 

postní duchovní obnova pod vedením 

P. Radka Sedláka z farnosti Troubky. 

Začínala v 8 hodin mší svatou – 

slavností Zvěstování Páně – v kostele 

sv. Jakuba a následovaly dvě 

přednášky v učebně fary.  
 

KONCERT PĚVECKÉHO 

SBORU MORAVAN 
sobota 22. 4. 2017 v 17:00 
 

V sobotu po Velikonocích máme u 

nás v Lipníku nad Bečvou možnost 

zaposlouchat se do duchovní hudby 

v podání smíšeného pěveckého sboru 

Moravan z Kroměříže za doprovodu 

malého komorního orchestru. Budou 

provedena díla skladatelů z období 

baroka (A. Vivaldi, G. Palestrina,  

A.Corelli) a 20. století (Z. Randal 

Strope, V. T. Courtney, O. Gjeilo). 

Pěvecký sbor Moravan slaví letos 

155 let od svého založení a jeho 

minulost je spojena s takovými 

jmény jako je Antonín Dvořák a Leoš 

Janáček. V jeho čele stála celá řada 

vynikajících muzikantů. Pro nás je 

jistě zajímavé, že v letech 1996 – 

2011 to byl pan Antonín Hudeček, 

bývalý pedagog na lipenské Základní 

umělecké škole Antonína Dvořáka. 

Pod vedením současného sbormistra 

Miroslava Uhlíře sbor vystupuje při 

různých příležitostech nejen 

v Kroměříži a jiných městech ČR, ale 

zajíždí na koncerty i do zahraničí. 

Na jistě nevšední hudební zážitek vás 

zve Okrašlovací spolek Lípa. 

Vstupné dobrovolné! 
                                        Vladimír Peška 
 
 

ŘÍM – VATIKÁN – SAN 

GIOVANNI ROTONDO 
 

Zájezd našich farností se uskuteční v 

posledním zářijovém týdnu, termín 

24. – 30. 9. 2017. Bližší informace ve 

vývěsní skříňce kostela sv. Jakuba. 

 

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 
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