V Lipníku nad Bečvou 4. června 2017
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

K NÁM, DUCHU SVATÝ, NYNÍ SPĚJ A ZNOVU NAPLŇ NAŠI HRUĎ,
TY POJÍŠ OTCE SE SYNEM, I S NÁMI STÁLE SPOJEN BUĎ!
Zdravím všechny farníky v čase svatodušním.
O slavnosti Svatého Ducha přijmou svátost křtu dva naši katechumeni. Bude to pro ně dokončení cesty katechumenátu
a začátek života v církvi. Vztah ke Kristu, který mají, se bude prohlubovat. Proto vás prosím o modlitbu za ně a pomoc
při doprovázení. O týden později přijmou naše děti poprvé svátostného Krista. Také na ně, prosím, myslete v modlitbě.
Ať je všechny Duch Svatý provází.
P. Stanislav

DUCHU SVATÝ,
o Letnicích jsi vyvedl bázlivé
apoštoly z jejich uzavřené bezmoci,
že plni odvahy zvěstovali radostnou
zvěst o vzkříšení.
Byl jsi jako bouře, která je provanula,
která z nich vyhnala všechno
zaprášené a umožnila jim promluvit
k lidem. Bouře nadšení zachvátila
řečníky i posluchače.
Duchu svatý, provaň také mě svou
bouří. Vyžeň ze mě všechno, co
překáží a blokuje, a veď mě do
svobody… Daruj mi vroucí řeč, řeč,
která vede dohromady a které lidi
rozumí, tak jako na Letnice všichni
rozuměli řeči apoštolů. Odmaskuj
chladnou a pohrdavou řeč, která je
dnes často slyšet, a daruj nejen mně,
ale celému světu řeč, která spojuje,
sjednocuje, povzbuzuje, uzdravuje.
Anselm Grün Důvěrná slova

Přejeme Daliborovi a Davidovi,
kteří o slavnosti Seslání Ducha
Svatého přijímají svátost křtu, aby
s vděčností k Tvůrci rozvíjeli víru
v Lásku a nechali se Láskou vést.
BUĎ VELEBEN DUCH SVATÝ,
KTERÝ MARII UČINIL
ŽIVÝM CHRÁMEM
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Slavnost Nejsvětější Trojice, 11.
červen 2017, se stane pro sedm dětí
našich farností i slavnostním dnem
prvního
svatého
přijímání.
Uskutečňuje se ve znamení 100.
výročí zjevení Panny Marie Fatimské
v dolině Iria a svatořečení dvou
malých dětí, účastníků zjevení,
sourozenců Františka a Hyacinty,
které 13. května 2017 svatořečil
papež
František
v portugalské
Fatimě. Děti se na naléhavé výzvy
Panny Marie modlily za spásu
hříšníků, činily pokání a každý den
se modlily růženec. Kéž tito malí
světci – spolu s Dominikem Saviem a
Marií Goretti, kteří střeží kropenky u
vchodu do kostela sv. Jakuba –
provázejí naše prvokomunikanty
v modlitbě, obětech, vztahu k Panně
Marii a Pánu Ježíši.

DVĚ RADY

PLODY DUCHA
jsou podle sv. Pavla: láska, radost,
pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota,
věrnost, tichost, zdrženlivost.

SVÁTOST KŘTU
Voda –
životodárná a posvěcující,
dosvědčuje svou zázračnou moc
ve vyprahlých krajinách duše.
Přijímaný dar ruší ortel smrti
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a chvály nestačí vyzpívat
díky Tvůrci
za milost znovuzrození.
Ze sbírky Cesta za láskou
od Janky Procházkové

sv. Josefa Kalasanského, který svůj
život zasvětil výchově a vzdělání dětí
a mládeže:
*Snažte se žít radostně; jestliže
k trpělivosti přidáme radost, vykonáme veliké dílo.
*Je třeba se často modlit, neboť
modlitba je jedinou oporou duše.
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DĚKANÁTNÍ POUŤ

pohřebním obřadům a věnovat se
různým charitativním službám.

17. června se koná odpoledne
v katedrále sv. Václava v Olomouci
děkanátní pouť za obnovu rodin a
duchovní povolání.

Katechismus katolické církve
Svátost kněžství

SVĚCENÍ JÁHNŮ
Když jsme pověřeni touto službou,
nenecháváme se ovládnout malomyslností,
protože nám Bůh milosrdně pomáhá.
2 Kor 4,1

17. června 2017 v 9.30 bude
v katedrále sv. Václava v Olomouci
svěcení jáhnů. Jáhenské svěcení
přijme vkládáním biskupových rukou
i náš farník, pan ing. Jan Faltýnek.
Narodil se rodičům Vlastě a Jiřímu
Faltýnkovým 31. prosince 1979 jako
třetí ze šesti dětí. Vyučil se truhlářem
ve Valašském Meziříčí, dřevařskou
průmyslovku absolvoval v Bystřici
pod Hostýnem, inženýrské studium
v oboru zakončil na Mendelově
univerzitě v Brně.
Motto k jáhenské službě si vybral z
2. listu Korintským 4,1.
Vyprošujeme Boží požehnání na
další cestě.

Tři stupně svátosti
kněžství
jáhen – kněz – biskup
V katolické církvi je jáhenství
prvním stupněm svátosti kněžství.
Jáhni mohou být dočasní, to jsou ti,
kteří jsou na jáhny svěceni před
kněžským svěcením. Ti, kdo
neaspirují na kněžské svěcení, jsou
trvalí jáhnové. Trvalý jáhen může být
ženatý, musí mít v pořádku rodinné
záležitosti a dosáhnout alespoň třiceti
pěti let věku, absolvovat teologické
studium.
Jáhni se podílejí vlastním způsobem
na Kristově poslání a milosti.
Svěcení jim vtiskuje „znamení“,
které nic nemůže smazat a které je
připodobňuje Kristu, který se stal
„jáhnem“, totiž služebníkem všech.
Jáhnové mají mimo jiné přisluhovat
biskupům a kněžím při slavení
božských
tajemství,
především
eucharistie, rozdávat ji, být přítomni
jménem
církve
při
uzavírání
manželství a žehnat mu, hlásat
evangelium a kázat, předsedat
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SVÁTEK MATEK
Matka je místem, na kterém nám Bůh
daroval duši. (kardinál J. Meisner)
14. května 2017 jsme děkovali
maminkám za jejich starostlivost,
lásku, prosili za jejich zdraví a Boží
požehnání. Maminkám na věčnosti
poslali modlitbu a na hrob kytičku.
KDU-ČSL jako každoročně po mši
svaté přidala kartičku s přáním a
květinu.
Děkujeme.

BYLINKOVÝ BAZAR
v Meditační zahradě 29. dubna 2017
byl hojně navštíven, vydařil se,
obohatil mnoho zahrádek o záhonky
pro zdraví.
Díky Vám, milí organizátoři z OSL.

NOC KOSTELŮ
proběhne v Lipníku n. B. 9. června
2017. Začínat budeme v kostele sv.
Františka, kde od 17.30 bude mít
stánek
nezisková
dobročinná
organizace Bwindi Orphans, která
pomáhá chudým rodinám v Ugandě.
Libuše Dostálová, dobrovolnice
v této organizaci, bude mít besedu o
Ugandě. Po celou dobu akce si
budete moci zakoupit výrobky a

výpěstky ve stylu fair trade od
chudých rodin v Ugandě (káva,
košíčky z trávy a banánovníku,
korálky z papíru, dřevěné gorilky,
čokoládové produkty z ugandského
ovoce a kakaových bobů). Tím
podpoříte tento moravský projekt a
pomůžete tolik potřebným lidem
v Ugandě, kde zavládl hladomor,
stejně jako ve zbytku východní
Afriky. Následovat bude mše svatá
v 18.30 v kostele sv. Františka. Po
mši sv. bude program věnovaný 400.
výročí řádu piaristů, kteří se
významně zapsali do dějin našeho
města. V rámci programu zazní i
ukázky duchovní hudby. Kolem 21.
hodiny se vydáme na tzv. Lipenskou
poutní
křížovou
cestu.
Vede
z Bohuslávské ulice ke kapli sv.
Anny. Je dlouhá asi 6 kilometrů, je
poměrně schůdná, vhodná i pro
kočárky, doporučujeme i trekové
hole pro ty, kteří jsou na ně zvyklí.
Cesta bude končit kolem 23. hodiny
u kaple sv. Anny, kde bude prostor
pro malé občerstvení. Doporučujeme
s sebou lucerničky.
Za organizátory Gabriela Němčáková

POKRAČOVÁNÍ
SVATÉHO ROKU
Svatý otec František v listopadu na
sklonku Roku milosrdenství se
zabýval obory, v nichž lze spatřovat
pokračování tohoto Svatého roku,
jejich dějinami a perspektivou.
Náleží sem především vzdělání.
Svatý otec vidí přístup ke vzdělání
jako pokračování cesty k Božímu
milosrdenství. Mezi těmi, v jejichž
poslání vidí papež František toto
pokračování, jsou piaristé. Letos
uplynulo 400 let od roku, kdy piaristé
složili první řádové sliby. Rok 1557
je rokem narození sv. Josefa,
zakladatele řádu (loni jsme si výročí
připomněli s poznámkou, že někde
bývá uveden rok 1556); roku 1597
družina
kolem
sv.
Josefa
Kalasanského
začala
bezplatně
vyučovat v Římě při kostele sv.
Doroty; roku 1767, 16. července, byl
sv. Josef svatořečen. V kostele sv.
Františka máme restaurovanou kapli
sv. Josefa Kalasanského s jeho
vyobrazením
s
dětmi.
Brána
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v ohradní zdi kostela je zdobena
sloupy, vázami a korunována
sousoším adorujícího sv. Josefa
se dvěma sedícími malými žáčky.
Svatý Josefe od Matky Boží, dare
Boží Všemohoucnosti, oroduj za nás.

našimi zdravotními sestřičkami.
Pozvání do Meditační zahrady přijali
také zástupci Klubu stomiků Přerov a
projektu Tom Help.
Na setkání s vámi se těší pracovníci
Charity Hranice!

POSTNÍ ALMUŽNA 2017

POD NEBESY
Studentské filmy na plátně v Lipníku
již po páté!
Už po páté v Meditační zahradě za
kostelem vyroste filmové plátno a
zahrada se tak opět promění v letní
kino, kde na návštěvníky čekají dva
večery plné studentských filmů!
Letos se Pod Nebesy sejdeme v pátek
a v sobotu 23. a 24. června. Festival
Pod Nebesy se stal nedílnou součástí
kulturního dění v Lipníku nad
Bečvou a těší se čím dál větší účasti.
Za finanční podpory Města Lipník
nad Bečvou a ostatních partnerů tak
na návštěvníky čeká opět to nejlepší,
co čeští a slovenští filmaři za
poslední rok natočili! Tak jako každý
rok bude promítání předcházet
hudební prvek, který zpříjemní
čekání na setmění a všechny naladí
na tu správnou notu. V pátek se
zahradou ponesou funky melodie
v podání přerovské kapely D.U.B. a
v sobotu se o zábavu postará
brněnská kapela Allright now. Diváci
se budou moci těšit na tradiční
diskuze
s autory
jednotlivých
snímků, nebude chybět ani odborná
porota, která bude stejně jako diváci
vybírat ty nejlepší festivalové
snímky. Přijďte se s námi opět
ponořit Pod Nebesy a zažijte filmy
jinak!

Srdečně zvou pořadatelé OSL
Lípa s grantovou podporou města
Lipník nad Bečvou

Stále Vás prosíme o spolupráci při
vyhledávání potřebných. V případě,
že kdykoliv ve farnosti nebo v okolí
svého bydliště zjistíte, že někdo naši
pomoc potřebuje, neváhejte nás
kontaktovat.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem
zúčastněným!

FARNOST
LIPNÍK
NAD
BEČVOU
HLINSKO
TÝN NAD
BEČVOU
CEKLEM

POČET
POKLADNI
ČEK

VÝNOS

11
2

4 460 Kč
1 809 Kč

7
20

1 856 Kč
8 125 Kč

SETKÁNÍ V MEDITAČNÍ
ZAHRADĚ
Srdečně Vás zveme na společné
prožití (ne)všedního odpoledne ve
čtvrtek 8. června 2017 od 15 hodin v
Meditační zahradě v Lipníku nad
Bečvou.
Těšit se můžete na bohatý program
plný hudebních a tanečních čísel.
Úsměv na tváři vykouzlí malí
tanečníci ze souboru W-Fit, nejen
k poslechu zahrají cimbálová muzika
Krušpánek, smyčcový soubor s
cimbálem ZUŠ AD, adorační kapela
spolčo Triangl a děti ze ZŠ Hranická
Vás
potěší
také
tanečním
vystoupením.
Také se můžete seznámit s činností
Charity v Lipníku a Hranicích,
prohlédnout a vyzkoušet si různé
zdravotnické pomůcky, podívat se na
výrobky uživatelů Denního centra
Archa,
navštívit
dílničku
Nízkoprahovky Fénix a vyrobit si
něco pro radost, anebo si nechat
zdarma změřit krevní tlak či glykémii
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ
MLÁDEŽE OLOMOUC 2017
Koná se od 15. do 20. srpna 2017 ve
znamení NEBOJTE SE! Nebojte se
být sami sebou! Nebojte se lásky,
života! Nebojte se uvěřit Kristu!
Nebojte se budoucnosti, nebojte se…
jít do celého světa. Biskup Josef
Hrdlička v knížce Oživ plamen píše:
Svatý papež Jan Pavel II. při
světovém setkání mládeže v Římě
(nedlouho před svým odchodem na
věčnost) řekl ve své oduševnělé
promluvě mladým křesťanům, že se
mají stát ve světě „laboratoří víry“.
Jak tomu rozumět?(…)Tvé vlastní
srdce se má a může stát laboratoří
Ducha Svatého, Božím pracovištěm,
výzvou, světlem a ukazatelem cesty
pro druhé. Opět můžeme říci Pánu:
Zde jsem, mě pošli! V Božím
království je „volných pracovních
míst a úkolů“ víc než dost.

SVATOJAKUBSKÉ HODY
V Lipníku nad Bečvou se letos koná
hodová slavnost již po pětadvacáté.
Poprvé to bylo v sobotu na den
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
ČERVEN
4.6.
8.6.
11.6.
15.6.
17.6.

neděle
čtvrtek
neděle
čtvrtek
sobota

18.6.
23.6.

neděle
pátek

24.6.
sobota
25.6.
neděle
27.6.
úterý
29.6.
čtvrtek
30.6.
pátek
ČERVENEC
2.7.
neděle
5.7.
středa
7.7.
pátek
9.7.
neděle
16.7.
neděle
22.7.
sobota
23.7.
neděle
30.7.
neděle
SRPEN
4.8.
pátek
6.8.
neděle
9.8.
středa
13.8.
neděle
15.8.
úterý
20.8.
neděle
22.8.
úterý
24.8.
čtvrtek
25.8.
pátek
27.8.
neděle
29.8.
úterý

Hod Boží svatodušní. Křest dospělých. Sbírka na církevní školství
Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze, svátek; Charitní odpoledne v Meditační zahradě
Slavnost Nejsvětější Trojice, první svaté přijímání; pěší pouť na Sv. Kopeček – odchod ve 4:00 hod
Slavnost Těla a Krve Páně
V 9.30 v katedrále v Olomouci svěcení jáhnů, jáhenské svěcení přijme náš farník Jan Faltýnek;
odpoledne pouť děkanátu za obnovu rodin a duchovní povolání
11. neděle v mezidobí
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – mše svatá v 17 hodin;
23. a 24. 6. – filmový festival Pod Nebesy v Meditační zahradě
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
12. neděle v mezidobí
Výlet dětí – Štípa, Lešná
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Výročí posvěcení olomoucké katedrály; poděkování za školní rok, po večerní mši sv. táborák
13. neděle v mezidobí
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v kostele sv. Jakuba v 9.30
1. pátek v měsíci
14. neděle v mezidobí
15. neděle v mezidobí; 16. – 20. 7. prázdniny scholy
Sv. Marie Magdaleny; pouť na Starou Vodu, odjezd autobusu v 9 hodin od zvonice
16. neděle v mezidobí, Svatojakubské hody
17. neděle v mezidobí
1. pátek v měsíci, sv. Jana Maria Vianneye. 4. – 5. srpna ministrantská výprava do neznáma
18. neděle v mezidobí – Proměnění Páně
Sv. Terezie Benedikty od Kříže. Adorační den v Týně n. B.
19. neděle v mezidobí; hlavní pouť na Sv. Hostýně
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; od 15. do 20. 8. Celostátní setkání mládeže v Olomouci
20. neděle v mezidobí
Panny Marie, Královny; adorační den farnosti Hlinsko
Sv. Bartoloměje
Sv. Josefa Kalasanského
21. neděle v mezidobí; Svatobartolomějské hody v Hlinsku
Umučení sv. Jana Křtitele; 40. výročí narození P. Stanislava Suchánka

svátku svatého Jakuba v roce 1992.
Dopoledne o půl desáté byla mše
svatá k poctě patrona farnosti, pak se
šlo průvodem do farního dvora, ve
dvoře posvětil otec Karel novou
místnost pro společenské hry,
posezení, přednášky. Hrála hudba,
byly koláče, cukroví, guláš, zrály na
farním dvoře chutné meruňky.
Zábavy bylo hojně až do večera, u
táboráku se zpívalo a hoši z „civilky“
uspořádali ohňostroj.
Letos budou hody v neděli 23.
července. Otec Karel bude poprvé
sledovat hodování z jiné pozice, ale
určitě radostně a s láskou žehnat nám
i svému bývalému ministrantu a nyní
knězi P. Stanislavovi na vinici, na

které před lety také působil.
Dopoledne bude mše svatá v kostele
sv. Jakuba, kterou bude sloužit P.
Josef Pelc, odpoledne od 14. do 15.
hodiny varhanní koncert, v 15 hodin
požehnání a potom posezení na
farním dvoře s cimbálovou muzikou
Okybača.

JUBILEUM NAŠEHO
DUCHOVNÍHO OTCE
Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno. Žl 34
Dvacátý devátý srpen LP 2017 je pro
naše farnosti dnem díků Pánu Bohu
za dar čtyřiceti let života otce
Stanislava.

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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