V Lipníku nad Bečvou 3. prosince 2017
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

DOBRÝ BOŽE,
DEJ, AŤ JE TATO ADVENTNÍ DOBA LÉČIVÝM ČASEM PRO NAŠI ZEMI
ROZEVŘI NEBE, ABY SE ROZLILA TVÁ ROSA NA VYSUŠENÁ POLE NAŠICH DUŠÍ
Pěkně zdravím všechny farníky!
Je konec liturgického roku a začátek nového. Hodnocení i oddechnutí a nové plány a naděje. Advent je pro
nás krásnou dobou očekávání a má rychlý spád ke svému cíli. Přeju vám, ať vnímáte krásu adventního
očekávání a naděje a přivítáte narozené Dítě Boží.
P. Stanislav
ADVENTNÍ CESTA
Advent je doba radostného pokání,
vyjděme tedy společně s dětmi na
adventní cestu sebezapření, pokory,
skromnosti, nesme bližním radost
pohledem, pozdravem, modlitbou.
Nebesa vypravují o Boží slávě
Vyjděme
z příběhu
Abraháma,
kterého si Bůh vyvolil za svého
spolupracovníka. Měl s ním svůj
plán: Abrahám bude praotcem
národa, kterému se dá Bůh poznat a
který bude svědčit o jeho moci a
dobrotě. Tomuto národu bude
společná víra v Boha. Abrahámových
potomků bude tolik, kolik je hvězd
na nebi.
Abrahámovým potomkem je každý
člověk, který uvěří v Boha a žije
s Ním.
Večer, je-li počasí příhodné, můžeme
pozorovat hvězdnou oblohu. „Nebesa
vypravují o Boží slávě,“ píše
žalmista. Hvězdy vypravují o svém
Stvořiteli. Je jich přitom tolik, že je
člověk nedokáže spočítat (Gn 15,5).
Viditelná, a přitom pro člověka
neuchopitelná obloha ukazuje na
přítomnost neviditelného Boha a jeho
díla. Nebe bylo odpradávna chápáno
jako příbytek Boží, čímž je vyjádřena
skutečnost, že Bůh přesahuje tento
svět a přitom je v něm neustále
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přítomen, je nám vzdálený a zároveň
velmi blízký.
Během
adventu
si
budeme
připomínat lidi, kteří Bohu uvěřili.
Lidi z Písma, světce, lidi, kteří žijí
s Bohem z našeho okolí, z kostela.
Budeme se za sebe ve farnosti i v
obci navzájem modlit, abychom
Bohu vždy věřili jako Abrahám.
Každému, koho známe jménem, za
koho se rozhodneme modlit,
vystřihneme hvězdičku a umístíme
na modré obloze nástěnky v kostele.
Každé dítě, ale i dospělí, si na oblohu
mohou umístit i svou hvězdičku.
V Písmu vyhledáme žalmy, které
vypravují o Boží slávě, například 19,
21, 23, 28 a další.
Rosu dejte, nebesa, shůry
Na adventní cestě zpíváme starobylé
křesťanské písně – roráty – jež
začínají slovy: „Rosu dejte, nebesa,
shůry“. Co je míněno rosou, o které
zpívají adventní písně? Rosa
v přírodě dává vláhu rostlinám,
poskytuje občerstvení zvířatům, je
důležitá, aby se na zemi rozvíjel
život. Věřící lidé očekávají z nebe
pomoc, naši předkové z Izraele
očekávali zejména slíbeného Mesiáše
– Božího Syna, který dovrší naši
spásu. „Spása“ – to jsou Boží skutky,
kterými Bůh chrání, obnovuje a
znovu naplňuje náš život radostí a
smyslem, je nám darována stále,
každý den po celé věky až do svého
završení – věčného života s Bohem.
Vy, menší i starší děti a dospělí,
zkoumejte, co je těmi kapkami
rosy, kterou Bůh daruje nám
lidem. Hledáme v Písmu i ve svém
životě. Například první týden
můžeme čerpat z modliteb Izraele
(žalmů a kantik); ve druhém týdnu
z Nového zákona – z Ježíšových
skutků na pomoc lidem v nouzi; třetí
a čtvrtý týden se můžeme zaměřit na
dary, které jsme dostali od Boha sami
nebo se projevují v našich rodinách
apod. Každý tento dar bude kapkou
rosy, která na nás „padla shůry“.
Místo hvězdiček si vystřihneme
kapky rosy s popisem daru.
O Vánocích budeme mít nebe na
nástěnce v kostele – rozzářené
hvězdami
–
potomky
Abrahámovými, kteří očekávají
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svého Mesiáše, jež jim přinese radost
z Boží blízkosti, z odpuštění hříchů,
z pomoci, kterou nám denně dává.
Bůh je k nám, lidem, štědrý a
velkorysý, o tom bude nástěnka
s kapkami rosy. O Vánocích si radost
z této štědrosti připomínáme i
vánočními dárky, nejvíce se však
můžeme radovat z toho, že v Ježíši
Kristu nebe sestoupilo na zem, aby se
Boží dobrota šířila od každého
člověka. Naše víra, která má
zkušenost Boží dobroty, ať nás v tom
podporuje.
Připraveno podle textů k adventu
Katechetického a pedagogického
centra Biskupství královéhradeckého
z listopadu 2011.

O NADĚJI
Druhá část katecheze papeže
Františka, které se zúčastnili v září
naši římští poutníci:
Naděje není ctnost pro lidi s plným
žaludkem. To je také důvod, proč
chudí jsou primárními nositeli
naděje. A v tomto smyslu můžeme
říci, že chudí – i žebráci – jsou
protagonisté
Dějin.
Bůh
je
potřeboval, aby mohl přijít na svět.
Potřeboval Josefa a Marii, betlémské
pastevce. O první Vánoční noci svět
spal, uveleben ve spoustě jistot,
kterých dosáhl. Pokorní však ve
skrytu připravovali revoluci dobroty.
Trpěli nouzí ve všem, někteří na
hranici přežití, ale oplývali tím
nejcennějším dobrem, které na světě
existuje, tedy vůlí ke změně.
Někdy je neštěstím mít v životě
všecko. Pomyslete na mladíka,
kterému nebyla vštípena ctnost
očekávání a trpělivosti a který se
nemusel kvůli ničemu namáhat,
udělal zázračnou kariéru a ve dvaceti
letech už „ví, jak to ve světě chodí“;
nad takovým byl vynesen ten
nejhorší rozsudek, totiž netoužit po
ničem. Toto je ten nejhorší rozsudek:
zavřít dveře touhám a snům. Vypadá
mladě, ale na jeho srdce se snesl
podzim. Je to podzimní mládež.
Prázdnota v duši je nejhorší
překážkou naděje. Je to riziko, o
kterém nikdo nemůže říci, že se jej
netýká, protože pokušení proti naději

může dolehnout i na ty, kdo se ubírají
cestou
křesťanského
života.
Starověcí mniši poukázali na tohoto
nejhoršího nepřítele horlivosti. Říkali
mu
„polední
démon“,
který
opotřebovává životní nadšení právě
tehdy, kdy je slunce nejvýše. Toto
pokušení nás zaskakuje tehdy, kdy jej
nejméně očekáváme, dny se stanou
monotónními a nudnými a zdá se, že
žádná hodnota si nezaslouží námahu.
Tento postoj se nazývá omrzelost,
která nahlodává život zevnitř a
nakonec z něho ponechá jen
prázdnou skořápku.
Když k tomu dojde, křesťan ví, že je
proti tomu třeba se postavit a nikdy
pasivně nepřijímat. Bůh nás stvořil k
radosti a štěstí a nikoli k lebedění si v
melancholii. Proto je zapotřebí střežit
vlastní srdce, odporovat pokušení ke
sklíčenosti, které jistě nepochází od
Boha. A tam, kde naše síly ochabnou
a boj proti skleslosti se stane
obzvláště zavilým, můžeme se
vždycky utéci k Ježíšovu jménu.
Můžeme opakovat onu jednoduchou
modlitbu, kterou nacházíme také v
evangeliích a která je stěžejní v
mnoha
tradicích
křesťanské
spirituality: „Pane Ježíši Kriste, Synu
živého Boha, smiluj se nade mnou
hříšným!“. Krásná modlitba. „Pane
Ježíši Kriste, Synu živého Boha,
smiluj se nade mnou hříšným!“ Toto
je modlitba naděje, protože se
obracím k tomu, který může otevřít
dveře dokořán, vyřešit problém a
umožnit mi vzhlížet k horizontu
naděje.
Bratři a sestry, nejsme sami, kdo
bojujeme proti beznaději. Pokud
Ježíš přemohl svět, je schopen
přemoci v nás všechno, co odporuje
dobru. Je-li Bůh s námi, nikdo nám
nezcizí ctnost, kterou k životu
potřebujeme absolutně. Nikdo nám
naději neukradne. Jděme dál!

BIBLE A MY
Ve
školním
roce 2017/18
se uskutečňuje
již 25. ročník
soutěže Bible a
my.
Školní
kola probíhala
do 31. října,
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okresní kola do 1. prosince
v jednotlivých okresech a ústřední
kolo proběhne 23. března 2018 ve
Strážnici.
Témata čtyř kategorií:
I. Apoštolové, jak je známe
z evangelií,
II. Josef Egyptský,
III. Proroci Elijáš a Elíša,
IV. Židovsko-křesťanské pojetí víry
v Matoušově evangeliu a listu
Židům.
O výsledcích našich soutěžících
budeme informovat v příštím čísle,
ale pokusit se o soutěžní přípravu
můžeme všichni hned i po celý
advent.
NA FARNÍM DVOŘE
od jara do podzimu vykvétá mnoho
krásy pro potěšení, pro výzdobu, ke
cti a chvále Boží. Narcisy, tulipány,
pivoňky, mečíky, jiřiny, afrikány,
chryzantémy, růže i slunečnice vděčí
za to své okrašlovací živobytí týmu,
který tvoří naše milé farnice Jana
Kopecká, Marie Psotová, Zdenka
Študentová, Marie Vidličková i otec
Stanislav. Mnohokrát děkujeme,
přejeme zdraví a po zimním
odpočinku dost sil k novému jarnímu
začátku. Totéž přejeme i paní Jarmile
Danišové za žluté velkokvěté

chryzantémy, kterými v podzimním
čase přispívá k proslunění našich
kostelů.

DĚKAN JAN BAĎURA
Když jsme v roce 1992 začínali
s farním časopisem, pročítali jsme
pamětní knihy farností, abychom
oživili přítomnost pohledem ke
kořenům. Díky panu dějepisáři
Jaroslavu Svozilovi jsme se dostali i
k Vlastivědě moravské, kterou nám
věnoval. To bylo naše první setkání s
jejím autorem, oseckým farářem a
lipenským rodákem Janem Baďurou.
Vlastivěda
obsahuje
všeobecný
přehled zeměpisný a přírodovědný,
obyvatelstvo, nářečí, kroje, živnosti,
náboženský život, jednotlivé obce
našeho kraje – tehdy v roce vydání
1919 – Lipenského okresu, zaniklé
osady, fotografie.
Několikeré pokusy o opravu a zviditelnění
hrobu P. Jana Baďury,
významného vlastivědného pracovníka, proměnil ve skutek letos během
léta P. Stanislav Suchánek. Na hlavní
cestě lipenského hřbitova od
hřbitovní kaple směrem východním
najdeme
nalevo kovový kříž
s pozlaceným korpusem Kristovým a
oválnou deskou se jménem P. Jana
Baďury. Děkujeme, dobrý Bože, za
dar jeho života a požehnaného díla.

Děkujeme za obnovu místa jeho
pozemského
odpočinku
P.
Stanislavovi;
za
celoroční
několikaletou péči o hrob paní Anně
Novotné.

VĚŽ KOSTELA
„Kostel sv. Bartoloměje v Hlinsku
stojí uprostřed hřbitova na kopci na
jižním konci za vsí. Byl r. 1886
nákladem farníků za přispění
náboženské
matice
na
místě
starobylého kostela vystaven. Ze
starého kostela zůstala toliko věž,
která ale ve zdivu již byla zvýšena.“
(Jan Baďura Vlastivěda moravská)
Letos byly vnitřní zdi věže, které
ohraničují vstupní předsíň, obnaženy
a opraveny. Stojíme uprostřed
předsíně, naše oči i myšlenky se
dotýkají základů, ubírají se po stěnách, kterých se dotýkaly ruce našich
předků, prožíváme zvláštní pocit,
dojem, který zažívají zřejmě i
archeologové, když se dotýkají
minulosti. Jako bychom se ocitali
uprostřed dění hlinského času 19.
století.
Všem, kteří na opravě této části
kostela pracovali, upřímný dík.

HLEDAJÍ SE KRÁLOVÉ

Již tradičně na začátku nového roku organizujeme Tříkrálovou sbírku. Tentokrát – v lednu 2018 – to bude již „dospělý“
18. ročník. Tři králové v našich farnostech už pomohli mnoha lidem a jejich dobročinné působení pokračuje. Jejich
pomoc je směřována lidem, kteří si sami pomoci nedokážou, a to kvůli stáří, nemoci, handicapu či sociální situaci.
Nicméně, králové jsou nedostatkové zboží a není jich nikdy dost. Proto se obracíme na Vás, všechny lidi dobré vůle, a
prosíme Vás, zdali byste nepropůjčili své síly nebo dokonce své ratolesti Tříkrálové sbírce. Hledáme koledníky a za
každou hlavu, na kterou můžeme vložit korunu, jsme vděčni. Dále sháníme vedoucí skupinek, kteří musí být starší 15 let.
Zájemci o toto dobrovolnictví se můžou hlásit na telefonu 733741747, nebo na emailu
pavlina.trpakova@hranice.charita.cz.
Přijďte si prožít pěkné chvíle a nezapomenutelné zážitky s ostatními koledníky a přispět dobré věci. Farníky prosíme o
modlitbu i příspěvek do pokladniček tříkrálových koledníků.
Jan a Pavlína
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
PROSINEC
1.12. pátek
1. pátek v měsíci. 12. farní ples v Lipníku n. B. v Echu od 20 hodin
3.12.

neděle

4.12.
6.12.
8.12.
10.12.

pondělí
středa
pátek
neděle

11.12. pondělí
13.12. středa
17.12. neděle
24.12. neděle
25.12. pondělí

1. neděle adventní, žehnání adventních věnců. Adventní setkání rodin na faře
v Lipníku od 15 do 16.30, od 17 hodin na náměstí rozsvícení vánočního stromu,
žehnání adventního věnce u Mariánského sloupu, koncert P. Nováka
Sv. Barbory
Sv. Mikuláše, biskupa
Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu
2. neděle adventní. Setkání rodin v Lipníku na faře od 15 do 16.30; v 17 hodin na
náměstí u adventního věnce vystoupí Tupá šídla a Josefky
Koncert v kostele sv. Jakuba k 70. výročí založení ZUŠ Antonína Dvořáka – Mše D
dur A. Dvořáka. Vystoupí pěvecký smíšený sbor Smetana
Sv. Lucie, panny a mučednice
3. neděle adventní – Radostná; svátost smíření u sv. Jakuba od 14 do 16 hodin.
Setkání rodin na faře v Lipníku od 15 hodin do 16.30, v 17 hodin na náměstí sbor M.
Poláchové. Začíná předvánoční týden
Štědrý den, 4. neděle adventní, mše sv. v Hlinsku v 7.45, v Lipníku v 9.30, v Týně
v 15.00, v Lipníku noční mše sv. ve 22.00. V 16 hodin z věže kostela sv. Jakuba
koledy trubačů P. Mikeše
Slavnost Narození Páně, mše sv. jako v neděli, od 16 hodin Živý betlém

PODĚKOVÁNÍ
Všem, kteří pečují jako správcové o
kostely a kaple našich farností, všem,
kteří se starají o jejich čistotu a
výzdobu, všem, kteří slouží u oltáře,
zkrášlují liturgii hudbou a zpěvem,
kteří se zasluhují o nejrůznější
činnosti farností (např. spolky,
kavárna, knihovna a další) patří
upřímné poděkování a přání dobra,
pokoje a Božího požehnání.

ADVENTNÍ TAJENKA
Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec
spravedlnosti, vítězný věnec …… !

KONCERT KNĚŽSKÉ
GREGORIÁNSKÉ
SCHOLY VE FRANTIŠKU
V sobotu 16. prosince, tj. před třetí
nedělí adventní, vystoupí se svým
programem v kostele sv. Františka
kněžská gregoriánská schola. Začátek
koncertu je v 17 hodin. Vystoupení
je umožněno díky grantu Města
Lipník n. B., vstupné je dobrovolné.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jak se jmenovala maminka Jana Křtitele ?
Josef s Marií se vydal do Betléma, protože tam bylo sčítání….
Jak se jmenuje doba přípravy na Vánoce?
Co jedl Jan Křtitel na poušti?
Jaké povolání měl sv. Josef, snoubenec Panny Marie?
Jak se jmenovalo město, ve kterém anděl zvěstoval Panně
Marii narození Ježíše?

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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