V Lipníku nad Bečvou 27. srpna 2017
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

BŮH TĚ VZAL ZA RUKU, ABY TĚ VEDL PO SVÝCH CESTÁCH.
SVĚŘ SE DO JEHO OCHRANY A NIČEHO SE NEBOJ!
Svatý otec Pio z Pietralciny

Drazí farníci,
děkujeme v tento čas Bohu za dny prázdnin a dovolené, za poznaná místa a lidi. Já v tento čas děkuju navíc Bohu
za čtyřicet let života. Děkuju taky rodičům, že mě chtěli a vychovali. Děkuju také těm, kteří mě v životě vedli a
ovlivnili. Také jsem rád za čas strávený s Vámi. Připadne mi, jako bych tu byl už sedm let. Těším se na další spolužití
s Vámi. Kéž Bůh dál vede naše životy.
P. Stanislav

DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO
ROKU
vstupují děti, mládež, rodiče, učitelé,
kněží, katecheté s novými plány,
nadějemi i obavami. Svěřme svou
další cestu Boží ochraně, ochraně
jeho svatých, jsou mezi nimi nejen
naši andělé strážní, ale i ti, kteří ve
svém životě na této zemi mládež
vedli a pomáhali, svatý Jan Bosco –
otec a učitel mládeže, svatý Josef
Kalasanský – patron dětí, mládeže,
škol a učitelů, svatý otec Pio – patron
dospívajících. Křestní a biřmovací
patroni, patroni našich farností,
Matka Boží, celé zástupy pomocníků,
které nám na cestu posílá dobrý Bůh.
Děkujme mu za ně, vzývejme je,
modleme se a nebojme se.

ministranty, varhaníky, zahradníky,
za všechny výlety a dobrodružství,
poutě jednotlivců i společnou
annenskou, velehradskou, do Štípy,
svatohostýnskou i svatokopeckou, za
táboráky, společná posezení, za hody
a patrony našich farností, přátele,
poutníky do našeho města, kostela,
Meditační zahrady, za farní rodinu,
obětavé lidi, za prázdniny scholy, za
všechny zpěvy a vystoupení. Každý
přidejme k této modlitbě díků, na co
si vzpomeneme. Je toho tolik, co
tvoří náš společný život Boží rodiny,
stačí se jen rozhlédnout, vnímat.

DĚKUJEME TI, PANE!
Za všechny dary léta, za krajinu
domova, za všechny krajiny letního
putování, za hory, potoky a všechny
pramínky a studánky, ranní rosu,
večerní západy slunce, červánky,
modré nebe, ptačí zpěvy, ticho lesů,
jejich léčivou sílu, květy a byliny, za
krásu, za setkání, za své místo na
zemi, za všechna setkání.
Za rodiče, kněze, za otce Stanislava,
jáhna Honzu Faltýnka, kostelníky a
pomocníky v péči o kostely a kaple,
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OTCI STANISLAVOVI
„Každý z nás je stvořen k obrazu
Božímu, a je stvořen, aby co nejlépe
souzněl se svým Tvůrcem.“
Cesty souznění jsou různé, o jedné z
těch, kterou zná i otec Stanislav,
mluví svatý Ambrož.

„Kněz se několikrát denně noří do
modlitby breviáře, do žalmů.
V žalmech promlouvá celý svět i hlas
církve, zní v nich jásavé vyznání víry
i naprostá oddanost Boží moci, radost
ze svobody, křik veselí i ozvěna
radosti. Žalm mírní hněv, brání
neklidu, přináší úlevu ve smutku. Je
ochráncem v noci, vůdcem a rádcem
za dne, je naším štítem ve strachu,
svátečním hodem ve svatosti. Žalm
rozeznívá počátek dne a žalmem
doznívá jeho konec.“
A tak díky žalmům ozvučuje
několikrát denně otec Stanislav život
svůj i náš „čtverým laděním
modlitby: klaněním, díkem, smírem a
prosbou. Prostřednictvím žalmu
užívá
slov,
posvěcuje
potem
poctivých dělníků Božích a krví
mučedníků,
slov
vydechujících
pozdrav minulosti, dodávajících
odvahy k poctivé přítomnosti a
naději v radostnou budoucnost. Boží
myšlenky jej činí člověkem Božím.“
Být Božím člověkem je naším
čestným úkolem a ideálem, říkal P.
A. Šuránek. Otec biskup Josef
Hrdlička to vyjádřil svými úvahami a
meditacemi „Probuď se, citero a
harfo“.
Z jeho úvah vychází i toto zamyšlení
u příležitosti jubilea našeho otce
Stanislava.
Otče
Stanislave,
vroucně
děkujeme Pánu Bohu za dar Vašeho
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života, za všechna obdarování,
kterými podělujete farnosti i každého
jednotlivě. Božím slovem, svátostmi,
ochotou,
vnímavostí,
uměním,
zručností se všemi nástroji, nejen
s dlátem,
kladivem,
vrtačkou,
sekačkou, jehlou a nití a dalšími.
Přejeme, abyste s Boží pomocí,
pod ochranou Panny Marie, svatých
patronů a andělů strážných rostl a
sílil „v poznání své duše jako
nástroje Boží oslavy“, ve víře, naději,
lásce a stále co nejlépe souzněl celým
svým životem, svým povoláním se
svým Tvůrcem.
S úctou a láskou Vaši farníci

OHLÉDNUTÍ
Milí farníci,
je to už dva měsíce, co jsem byl v
olomoucké katedrále vysvěcen na
jáhna. Chtěl bych vám i touto cestou
poděkovat za vaše modlitby a oběti,
které jste za mě obětovali. Děkuji i za
blahopřání a gratulace, kterými jste
mě zahrnuli. Moc děkuji také
farníkům, kteří mě v tento den
doprovodili až do olomoucké
katedrály.
Vrátím-li se k prožitkům při obřadu
17. června, tak člověk neprožíval při
svěcení žádný mystický zážitek. Ptal
jsem se svěcených předchůdců a ti mi
to taky potvrdili. Spíše panuje mírná
nervozita ze samotného obřadu.
Dokonce mě ještě před svěcením
varoval kolega, kterého světili o
čtrnáct dní před námi na Slovensku.
Když ležel na koberci, v okamžiku,
kdy se celá katedrála modlí litanie,
tak to bylo k nevydržení. Někdo se
asi musel před tím po koberci projít,
když venku něco vyšlápl. Naštěstí
náš olomoucký koberec byl čistý.
V minulém čísle bylo popsáno, co je
jáhen a jaké jsou jeho funkce. Rád
bych jen doplnil, na co se mě lidé
často ptají. Jáhen má při mši
oblečenou albu a štólu, stejně jako
kněz. Štólu má na rozdíl od kněze
upevněnou zešikma. Dále může mít
oblečenou dalmatiku, ta vypadá jako
kněžský ornát, dokonce může být ze
stejného materiálu a se stejným
vzorem, ale na rozdíl od kněžského
ornátu má rukávy.
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škol.
Pořádajícím
členům
Okrašlovacího spolku Lípa patří
velké poděkování za tento pěkný
přínos do kulturního léta našeho
města.

SVATOJAKUBSKÉ HODY
Odpověď na druhý častý dotaz.
Jestliže jsou dva jáhni při mši svaté,
tak v druhé části mše svaté stojí u
obětního stolu z obou stran vedle
hlavního celebranta mírně za ním. I v
případě více koncelebrujících kněží
jáhnové stojí nejblíž hlavnímu
celebrantu, a to i v případě, že
koncelebranty jsou biskupové či
kardinálové. My jsme zvyklí z
pohádky „Jak dědeček tahal řepu“, že
se musí družstvo postavit od
největšího až po myšku, ale při mši
toto pravidlo neplatí.
Tento rok nás s kolegou z Ostravskoopavské diecéze čeká jáhenská
služba v semináři a při slavnostech v
katedrále. Zároveň mám před sebou
závěrečný pátý ročník semináře a
teologické fakulty. Proto vás prosím
o modlitbu a ještě jednou děkuji za
vaše dosavadní modlitby.
jáhen Jan Faltýnek

POZDRAV Z FRASCATI
Při Noci kostelů letos přišlo
překvapení z Itálie. Byla to
videozdravice lipenským farníkům
od
ředitele
piaristické
školy
z Frascati u Říma, kde mají originál
obrazu Panny Marie zbožných škol,
jehož
reprodukci
uchováváme
v kostele sv. Františka. O zdravici se
zasloužil pan Pavel Tomáš, který
s piaristy navázal kontakt
a
výsledkem bylo propojení Lipník nad
Bečvou - Frascati.

POD NEBESY
Filmový festival Pod Nebesy si
získává stále více příznivců a
zájemců. Letos se uskutečnil 23. a
24. června a Meditační zahrada sv.
Jakuba se opět stala na dva dny
letním kinem při promítání těch
nejlepších
studentských
filmů
z českých a slovenských filmových

Oslava patrona našeho farního
kostela a prvního z apoštolů, který
potvrdil věrnost Kristovu evangeliu
prolitím své krve, měla ve své
dopolední části mši svatou s kněžími
P. Josefem Pelcem, P. Stanislavem
Suchánkem a letos poprvé s jáhnem
Janem Faltýnkem. Otec Josef ve své
promluvě
připomněl
tradici
svatojakubských poutí a symboliku
směrových šipek nejen při cestě
k apoštolovu hrobu do Santiaga de
Compostela, ale i v našem životě.
Odpolední
koncert,
svátostné
požehnání
a
beseda
s paní
Dostálovou,
dobrovolnicí
pro
Ugandu, předcházely posezení na
faře u dobré kávy a jiných dobrot.
Paní Dostálová přednášela o těžkém
životě v Ugandě už při Noci kostelů,
při letošních hodech jsme si však
mohli o to více uvědomit všechna
obdarování, která jsou důvodem
k díkům za hojnost všeho, co máme,
a nezapomínat dělit se s těmi, které
moří chudoba a hlad. Mnozí naši
farníci přidali v sobotu před hodovou
nedělí i pouť ke svaté Anně na Starou
Vodu, ti zdatnější oběť pěšího
putování. Hodová neděle byla díkem
Pánu Bohu za dar času od hodů do
hodů a prosbou o požehnání na další
cestě.

ZA NEMOCNOU VĚRKU
Od podzimu, kdy se zhoršil zdravotní
stav naší sestry v Kristu a Věrka
nepřichází s berlemi, ani nepřijíždí na
svém
skútru
na
bohoslužby,
vkládáme do svých modliteb a
proseb tuto přímluvu. V tomto letním
čase po každé mši svaté se modlíme
společně
desátek
růžence.
O
devatenácté neděli v mezidobí se
před touto modlitbou obrátil otec
Stanislav k přítomným několika
slovy o smyslu a významu naší
modlitby, o nemoci, o utrpení Božího
Syna, jehož Svatá Tvář ztratila
utrpením svou krásu, o bolesti
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blízkých, o tajemství, která Bůh
dopouští nemocí a utrpením, o tom,
že Bůh člověka nikdy neopouští. Ve
vývěsní skřínce u kostela svatého
Jakuba nacházíme myšlenky na
jednotlivé dny. Pro tu neděli 13.
srpna tam stojí: „Nikdo se nespasí
sám, jako izolovaný jedinec, ale Bůh
nás
přitahuje
v rámci
komplikovaného tkaniva osobních
vztahů,
které
se
v lidském
společenství utváří. Bůh vstupuje do
této dynamiky lidu.“ Jakoby tato
myšlenka
jen
podtrhávala
a
doplňovala slova otce Stanislava o
tkanivu této a každé modlitby.
Děkujeme, dobrý Bože, za dar
modlitby, za naději.

Charita Hranice, středisko Lipník nad
Bečvou pořádá v sobotu 9. září 2017
tradiční pouť na sv. Hostýn. Odjezd
charitními automobily bude ráno
kolem půl osmé z blízkosti Vašeho
domova (telefonicky upřesníme pár
dní před odjezdem). Návrat domů
bude kolem 14. hodiny. Máme ještě
několik volných míst, proto zveme
zvláště všechny seniory a obtížně
pohyblivé lidi, kteří by se na známé
poutní místo rádi podívali. Pojede se
automobily opět přímo k bazilice
Nanebevzetí Panny Marie, kde je
možné zajít na mši svatou a využít
krásné
přírody
ke
klidným
procházkám. Zájemci se mohou
hlásit kterékoliv naší pracovnici nebo
na tel. číslech 581 772 089 a 777
238 520.
V rámci každoroční akce Týden
s Charitou Vás srdečně zveme ve
středu 20. září v 18:30 na společnou
mši svatou, která bude ve farním
kostele sv. Jakuba sloužena za
charitní dílo, pracovníky Charity a za
ty, o které se starají.
Za Charitu Hranice,
středisko Lipník nad Bečvou
Martin Fujdl
www.hranice.charita.cz
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Z KATOLICKÉHO
SPOLKOVÉHO DOMU
Milí přátelé, bratři a sestry!
Chtěla bych Vám všem moc
poděkovat, jménem Katolického
spolkového domu, za příspěvek na
studium pro afrického kněze, kterého
sponzorujeme už sedm roků.
Byla jsem příjemně překvapena
částkou, kterou jste vložili do
kasičky, protože se vybralo 13 427
Kč a mohli jsme tak pro tento rok
závazek dodržet.
Na ústředí Papežských misijních děl
jsem oznámila, že musíme tyto dary
na několik dalších roků přerušit,
protože na ně KSD v současnosti
nemá. Stále ještě splácíme opravy,
které na KSD udělal předchozí
nájemce. Jedná se o velkou částku.
Ještě do příštího roku do listopadu
mu splácíme 15 000 Kč měsíčně. A
nájemce na restauraci stále nemáme.
Za všechno Pán Bůh zaplať!
Anna Kvapilová

CESTA DO ŘÍMA A DÁLE
24. – 30. září 2017
Putování
s otcem
Stanislavem
povede i do města San Giovanni
Rotondo. Proslulo klášterem Santa
Maria della Grazia, kde působil
kapucínský mnich otec Pio, který byl
Janem Pavlem II. prohlášen za
svatého 16. června 2002. Narodil se
25. května 1887 v Pietralcine v jižní
Itálii (kam povede i toto putování),
zemřel 23. září 1968 v San Giovanni
Rotondo,
kde
prožil
plných
dvaapadesát let, od září 1916. Na den
jeho úmrtí připadá i liturgická
památka tohoto velkého světce 20.
století. Po zasvěceném životě
zatoužil už v pěti letech. Byl
ministrantem, který se nerad
vzdaloval od Nejsvětější Svátosti.
V roce 1910 byl vysvěcen na kněze,
20. září 1918 obdržel stigmata,
Kristovy rány, později se přidal i
prožitek z bičování a korunování
trním. Vyléčil mnoho lidí. V den jeho
smrti stigmata zmizela. Otec Pio

dostal od Boha i dar vidění do
svědomí a skrytých myšlenek
člověka a schopnost být současně na
dvou místech, dar bilokace. Jeho
ostatky byly přeneseny do nového
kostela zasvěceného otci Piovi a
uloženy do sloupu, který podpírá
celou jemu zasvěcenou baziliku.
Svatý otec Jan Pavel II. se s ním
setkal ještě jako mladý Karol
Wojtyla a svěřil mu prosbu za
nemocnou matku malých dětí. Byla
uzdravena a sama prožila velký
zážitek setkání s otcem Piem. Byla to
Wanda Poltawská, píše o tom v knize
Deník přátelství.
Kéž přímluva sv. otce Pia a Boží
ochrana provází poutníky a obdaří je
dary Ducha, vjemy krásy stvoření.

CSM Olomouc 2017
Minulý týden se Olomouc naplnila
tisícovkami mladých věřících. Od
úterý 15. až do neděle 20. srpna zde
totiž proběhlo Celostátní setkání
mládeže, které se u nás koná jednou za
5 let. Z celé republiky se sjelo na 6 000
účastníků, byl to obrovský Boží dav,
plný radosti a naděje. Na setkání se
mimo jiné objevil i režisér Jiří Strach,
který z pódia účastníkům řekl, že i
když se ta Boží bárka občas trochu
komíhá, tak při pohledu na nás o ni
v budoucnu strach nemá. Tématem
celého setkání byla myšlenka,
abychom se nebáli (Mk 5,36). Od
tohoto motta se odvíjely i všechny
přednášky, které nám měly dodat
odvahu na našich životních cestách.
Hlavní
scéna
byla
zřízena
v olomoucké Korunní pevnůstce, kde
se i takto početná masa lidí krásně
rozprostřela a nedocházelo tak
k žádným tlačenicím. Celé setkání
probíhalo v naprostém poklidu, což si
pochvalovali jak obyvatelé města, tak i
záchranné složky. Policisté sami říkali,
že mít službu na takové akci je za
odměnu ve srovnání s klasickými
koncerty. Páteční program byl umístěn
před bazilikou na Svatém Kopečku,
kam se všichni mladí vydali
z Olomouce pěšky. Vzpomínalo se na
návštěvu Svatého Otce a program
vyvrcholil večerní mší. Třešničkou na
dortu byl poté slavnostní ohňostroj,
který musel být vidět v širém okolí.
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
SRPEN

27.8.

neděle

21. neděle v mezidobí, blahopřání otci Stanislavovi ke 40. narozeninám, od 14.00
posezení na faře. V Hlinsku Svatobartolomějské hody

ZÁŘÍ
1.9.
3.9.
8.9.
9.9.
10.9.
12.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
20.9.
21.9.
23.9.
24.9.

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

1. pátek v měsíci, na Sv. Hostýně arcidiecezní pouť rodin s dětmi
22. neděle v mezidobí. Žehnání školákům
Svátek Narození Panny Marie
Kladníky výročí posvěcení kaple. Pouť Charity na Sv. Hostýn
23. neděle v mezidobí, týnské hody Jména Panny Marie, mše sv. v 10.30
Jména Panny Marie
Svátek Povýšení Svatého Kříže
Panny Marie Bolestné
Sv. Ludmily
24. neděle v mezidobí, v Oseku hody k Povýšení Sv. Kříže
Mše sv. za charitní dílo, pracovníky Charity a všechny, o které se starají – v 18.30
Sv. Matouše, apoštola
Sv. Pia z Pietrelciny
25. neděle v mezidobí. Poděkování Pánu Bohu za dary přírody.
Putování Řím –Vatikán – San Giovanni Rotondo 24.–30. září
Sv. Václava, hlavního patrona národa, slavnost, státní svátek
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

28.9. čtvrtek
29.9. pátek
ŘÍJEN
1.10. neděle
2.10.
4.10.
7.10.
8.10.
15.10.
18.10.
20.10.
22.10.

pondělí
středa
sobota
neděle
neděle
středa
pátek
neděle

28.10. sobota
29.10. neděle

26. neděle v mezidobí, sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Svatováclavské hody ve Lhotě,
mše sv. ve Lhotě v 11.00
Sv. Andělů strážných
Sv. Františka z Assisi
Panna Maria Růžencová
27. neděle v mezidobí
28. neděle v mezidobí, sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Svátek sv. Lukáše
Sv. Vendelína, misionáře, opata, ochránce polí, dobytka, patrona pastýřů
29. neděle v mezidobí, sv. Jana Pavla II., misijní neděle. Nové Dvory – hody ke sv.
Vendelínu
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, den vzniku samostatného čs. státu, státní svátek
30. neděle v mezidobí, Bohuslávky – hody ke Všem svatým. Konec letního času

Sobotní program byl určen pro celé
rodiny a mnozí z nás ho tak
v Olomouci strávili se svými
nejbližšími.
V sobotu
přijel
promluvit k mladým a k rodinám
také Enrique Petrillo z Itálie, jehož
životní
příběh
otřásl
všemi
přítomnými a povzbudil nás ke
krásné naději, že „jsme se narodili a
už nikdy neumřeme“. Při setmění pak
následovala večerní vigílie, při které
hořely v rukou mladých lidí tisíce

svící, a pohled na takové množství
světla nesoucího se do světa stál
určitě za to. Nedělní mší svatou se
s námi arcibiskup Jan rozloučil a
povzbudil nás, abychom se nebáli
Krista předávat dál. Setkání bylo jako
vždy obrovskou injekcí Boží lásky,
naděje a povzbuzení. Pro mladého
člověka je neskutečně důležité vědět,
že není sám. Že kolem něj jsou tisíce
mladých lidí, kteří propadli té samé
bláznivosti, a dokáží tak vytvořit

nádhernou rodinu, která se svým
setkáváním utužuje v jediné možné
správné cestě.
Kája a Eliška Studení
Na foto Enrique s manželkou Chiarou

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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