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TO LÁSKA 

 
Povězte, co jste viděli, 

Pastýři v Betlémě? 

Boha z Boha jsme viděli, 

Spícího na seně. 

Povězte, všichni věřící, 

Co se to stalo dnes 

V úžasném pozdvihování, 

Když kánon četl kněz? 

Boha z Boha jsme viděli,  

Jenž stvořil celý svět; 

Ležel tichý a bezmocný 

Na oltáři jako květ. 

Co do jeslí a na oltář  

Ho stáhlo z neznáma? 

A ticho odpovídá nám –  

To láska – láska má. 

  
 (ze sbírky Modlitby básníků)     

 

PROROCTVÍ O 

KRISTOVĚ  NAROZENÍ 
  
Již mnoho set let před Kristovým 

narozením zjevil Bůh skrze svého 

Svatého Ducha některým svým 

věrným služebníkům, prorokům, že 

dá světu Spasitele. Velký prorok 

Izaiáš pravil: „Aj, Panna počne a 

porodí syna a nazve jeho jméno 

Immanuel.“ Tentýž prorok vidí 

Spasitele o mnoho set let před jeho 

příchodem, a proto píše v tom 

smyslu, jako by jej již viděl: „Dítě se 

nám narodilo, Syn je nám dán, i bude 

na jeho rameni knížectví a jeho 

jméno bude: Předivný, Rádce, Bůh 

silný, Otec věčnosti, Kníže pokoje“ 

Iz 9,6. V téměř stejné době, 700 let 

před Spasitelovým narozením ukázal 

Bůh jinému proroku, Micheáši, 

v kterém městě se zaslíbený král 

narodí, takže mohl prorokovat: „A ty, 

Betléme Efrata, který jsi nejmenší 

mezi tisíci judskými, z tebe mi vyjde 

ten, který má býti Panovníkem 

v Izraeli“ Mich 5,2 (Efrata znamená 

úrodný, staré jméno Betléma).  
 

G. Fankhauser  Příběhy dosud živé 
 

TAJEMSTVÍ VÁNOC 
 

Uprostřed noci se ve stáji narodilo 

dítě. A sláva Páně se rozzářila kolem 

pastýřů, jimž anděl zvěstoval 

radostné poselství o narození 

Spasitele. Jan nám popisuje tajemství 

Božského vtělení touto tajuplnou 

větou: „A Slovo se stalo tělem a 

přebývalo mezi námi.“ Postavil si 

mezi námi stan, s ním a v něm jsme 

mohli spatřit Boží slávu, „slávu 

jediného syna svého otce, plného 

milosrdenství a pravdy“. Bůh se 

vtělil do smrtelného a slabého těla. 

Zasadil zárodek své nesmrtelnosti do 

naší smrtelnosti, odvážil se vstoupit 

do slabého, pomíjivého těla, 

abychom ho potkali tam, kde jsme i 

my. A tak ve své slabosti zakoušíme 

Boží sílu, ve své smrtelnosti jeho 

nesmrtelnost, ve své temnotě jeho 

jas. Jedna modlitba vyjadřuje 

tajemství Vánoc prostými a zároveň 

jímavými slovy: „Všemohoucí Bože, 

tys podivuhodně stvořil člověka a 

s ještě větší láskou ho obnovil. Dej, 

ať také my máme účast na jeho 

božství, když on se stal jedním z nás 

a přijal účast na našem lidském 

životě.“ O Vánocích křesťané 

poznávají, že Bůh podivuhodně 

stvořil člověka. Když ho stvořil, 

poznal, že to všechno bylo dobré. 

Stvořil nás ke svému obrazu, jako 

muže a ženu. Ale my lidé jsme 

postupně v sobě ten neposkvrněný 

obraz Boží pošpinili. A tak nám Bůh 

poslal svého syna, aby se ten obraz 

mohl znovu rozzářit ve své plné 

kráse.  
 

Anselm Grün Vánoční rozjímání 
 

KÉŽ SVĚTLO VÁNOC ZAZÁŘÍ V NAŠEM SRDCI, 

ABYCHOM HO NESLI VŠUDE TAM, KDE ŽIJEME A PRACUJEME 
 

„Přejeme si vzájemně, abychom se o těchto svátcích radovali, abychom prožili něco z milosti Boží, které se nám 

dostává Kristovým narozením. Obraz dítěte v jesličkách nám tak zjevuje Boží lásku i milost. A to je dostatečný důvod 

k tomu, abychom si vzájemně přáli veselé Vánoce.“ A.G. 

 

 

 

 
 

V Lipníku nad Bečvou 24. prosince 2017 

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

Moji milí,  

to, co Hospodin slíbil Adamovi a Evě, se naplnilo. Potomek jiné ženy přichází, aby vykoupil lidstvo a zvítězil nad 

satanem. Boží láska je bezmezná. Sestupuje z nebe a stává se člověkem. Oslavujeme a radujeme se společně z narození 

Ježíška. Nesmírný Bůh se stal dítětem. Kéž v nás tato láska plodí lásku.  

                                                                                                                                                       P. Stanislav 

 



FARNÍ LISTY 7/2017    ________________________________________________________________2 

TAJENKA 
 

Jméno Božího Syna oznámil Bůh andělovými …. 

  
           

           

           

           

 

1. Efrata znamená …… 

2. Ježíš se stal člověkem z  ….. k nám. 

3. Svým narozením přinesl světu …… 

4. Vánoce nastávají, když o Štědrém večeru ….. první hvězda. 

 

 

BOŽÍ UZDRAVUJÍCÍ LÁSKA 
 

se nás dotýká skrze modlitbu a 

slavení svátků, píše Anselm Grün 

v knize modliteb Důvěrná slova. Pro 

slavení doby vánoční a času do 

Hromnic vybíráme některé modlitby 

z této knihy: 

* Dobrotivý Bože, v dítěti v jeslích 

se rozzářilo tvé věčné světlo 

uprostřed noci. Prozař svým něžným 

světlem také mou temnotu. Učiň 

z mého srdce jesle pro tvého syna a 

dej, ať prožiji pokoj, který vychází 

z dítěte v jeslích a který chce naplnit 

také mé srdce.  

* Dobrý Bože, na přelomu roku ti 

chci poděkovat za všechno, cos mi 

v uplynulém roce daroval. Provázel 

jsi mě a chránil před tím, abych 

nezabloudil. Odpusť, co jsem propásl 

nebo udělal špatně.  

* Milosrdný a dobrý Bože, darovals 

mi nový rok. V novotě se skrývá 

zaslíbení svobody a velikosti, 

otevřenosti a naděje. Nedopusť, 

abych upadl do starých chyb. Myslím 

na všechny lidi, kteří se se mnou 

v novém roce setkají. Žehnej našim 

setkáním. Žehnej našemu světu, aby 

zůstal uchráněn válek a katastrof. A 

daruj všem lidem nové srdce, srdce 

plné pokoje a lásky.  

* Zjevení Páně. Mágům vyšla 

hvězda. Tvé světlo, Bože, je vyslalo 

na pouť. Vydávají se na pouť svého 

srdce. Berou s sebou zlato, kadidlo a 

myrhu. Předstupují před dítě, padají 

před ním a vzývají ho. Rozprostírají 

své dary a v dítěti rozpoznávají krále, 

kterému darují své zlato, Boha, 

kterému přinášejí kadidlo, a lékaře, 

který za ně zemře, aby uzdravil jejich 

rány, jemu věnují myrhu. Dej, Bože, 

ať na obzoru mého srdce zazáří 

hvězda, abych šel dál na své cestě 

k tomu, který jediný dokáže naplnit 

mou touhu: k Bohu, který se stal 

člověkem, k dítěti v jeslích, v němž 

se zjevila tvá sláva.  

* Dobrý Bože, svátek Ježíšova křtu 

mi připomíná můj křest. Také při 

mém křtu jsi o mně řekl tato slova: 

„Tys můj milovaný syn, má milovaná 

dcera, v tobě mám své zalíbení.“ 

Smím prožívat: Jsem tebou 

bezpodmínečně milován.  

* Uvedení Páně do chrámu je krásný 

svátek setkání dítěte s oběma starci, 

Simeonem a Annou. Starý muž bere 

dítě něžně do rukou a zpívá 

chvalozpěv: „Nyní můžeš, Pane, 

propustit svého služebníka podle 

svého slova v pokoji, neboť moje oči 

uviděly tvou spásu, kterou jsi 

připravil pro všechny národy: světlo 

k osvícení pohanům a k slávě tvého 

izraelského lidu“ Lk 2,29-32. Kéž 

světlo svící bohoslužby dnešního 

dne, světlo Vánoc, zazáří v našem 

srdci, abychom ho nesli temnotou 

všedních dnů všude tam, kde žijeme 

a pracujeme.  
 

Amen. 
 

BIBLE A MY  
 

22. listopadu se konala okresní 

soutěž Bible a my. Sešli jsme se 

v obvyklé sestavě. Letos jsem byl 

poprvé ve II. kategorii a naše téma 

bylo: Josef Egyptský. Soutěž byla 

napínavá a já jsem byl nervózní. 

Soutěž nedopadla podle mých 

představ. Byl jsem první, což jsem 

nečekal, ale ten, co byl druhý, měl 

jen o půl bodu méně. Podobně 

skončila i Markéta Vlčková ze IV. 

kategorie. 

Přeji všem farníkům a všem 

čtenářům šťastné Vánoce.  
 

Martin Anděl 
 

Martínkovi, Markétce a všem 

soutěžícím děkujeme za účast 

v biblické soutěži a postupujícím do 

březnového ústředního kola ve 

Strážnici přejeme další pěkná setkání 

i zážitky ze studia Knihy knih. 

 
 

ZIMA V MEDITAČNÍ 

ZAHRADĚ 
 

Přišel pan Podzimek, zaklepal u 

Krahulů, aby poděkoval za služby a 

vyzvedl klíče od Meditační zahrady, 

uzavřel její brány a svolal své 

okrašlovací pomocníky, aby 

připravili zahradu na zimu. A tak se 

hrabalo, okopávalo, plelo, kosilo, 

sekalo, upravovalo. Když bylo 

hotovo, zahrada ztichla. Ale jen na 

oko. Zahradu totiž tvoří v tomto čase 

několik osad, jejich obyvatelé 

společně zazimovávají na 

upravených záhoncích. Osada U 

Brány se připravuje na vánoční 

návštěvu veselé chasy a Svatou 

rodinu. Ze Západního Pódia to šumí, 

klepotá, semtam i bouchá, řeže. To 

právě řemeslníci Tom, Vláďa a Kája 

z Dílny Standa-práce všeho druhu 

připravují betlémskou střechu… 

Osadníkům pomáhají vylepšit tuto 

krajinu osadníci z Bylinářství na 

Horním Konci, z Východní Naučné 

Zdi, z Pravého Koutu, Jižní 

Břečťanové Zdi a Garážních Porostů. 

Tvoří úžasné radostné pracovní 

společenství od rána až do 

odpoledne, kdy se rychle zešeří a 

přikvapí noc. Unavení osadníci se po 

společné modlitbě díků a chval za 

prožitý den schoulí do svých 

zahradních domečků, aby si 

odpočinuli, dobře se vyspali a 

s novým ránem a novou chutí 

pokračovali ve vánočních přípravách, 

abychom se ve vánoční době mohli 

těšit z „ladovské“ společnosti i 

z Jezulátka v zahradní osadě U 

Brány. Nedají se nám poznat, snad 
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jen vrabčáci z Houští při Levé Bráně 

či sídliště Jubiletis občas proletí, 

okouknou, zda je vše, jak má být. 

Teprve po Vánocích nastane 

v zahradě živočišným a rostlinným 

osadníkům na krátký čas opravdový 

klid.  

 

Milí farníci a přátelé charitního díla! 

Děkujeme Vám všem za přízeň, 

kterou jste Charitě Hranice v roce 

2017 věnovali. Děkujeme všem 

skvělým dobrovolníkům, kteří se s 

námi zapojili do Tříkrálové sbírky 

nebo se zapojují do provozu 

Charitního šatníku.  

Za všechny naše zaměstnance Vám 

přejeme radostné adventní očekávání, 

vánoční svátky plné světla a pokoje. 

V novém roce pevné zdraví a hojnost 

Božího požehnání! Těšíme se na 

další spolupráci s Vámi.  
 

Jan Hegar, ředitel Charity Hranice  

Radka Andrýsková, pastorační 

asistentka  
 

V letošním roce jsme zaznamenali 

neobvykle vysoký zájem o naše 

služby. V Charitní pečovatelské 

službě v Lipníku nad Bečvou a okolí 

jsme uzavřeli smlouvy s více jak 50 

novými klienty, což v meziročním 

porovnání znamená nárůst o 45%! 

Denně se věnujeme přibližně 65 

lidem, za rok jsme poskytli službu 

celkem 106 klientům. Velký zájem o 

naše služby nás velmi těší! Naši práci 

bychom však nemohli poskytovat bez 

vaší pomoci a podpory. Děkujeme 

vám všem, kteří nás v naší činnosti 

jakkoli podporujete.  

Mimo základní služby, které v 

Lipníku poskytujeme (pečovatelská, 

ošetřovatelská, osobní asistence, 

charitní šatník, kompenzační 

pomůcky, kompletní domácí péče 

hospicového typu a NZDM Fénix), 

jsme v průběhu roku uspořádali 

znovu několik akcí i pro širší 

veřejnost. Např. v červnu jsme se 

společně setkali při hudbě a tanci v 

Meditační zahradě, s našimi klienty a 

dalšími zájemci jsme podnikli výlet 

do rožnovského skanzenu a pouť na 

sv. Hostýn a začátkem října jsme se 

mohli znovu setkat na Veletrhu 

zdraví a služeb pořádaným městem 

Lipník nad Bečvou v KD Echo. 

Martin Fujdl, vedoucí Charitní 

pečovatelské služby Lipník n.B. 

 

Vážení a milí tříkráloví koledníci, 

rodiče i dárci!  

 

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2018 

jsou v plném proudu, na Lipnicku 

vyjde do ulic 75 

skupinek. V úterý 2. 

ledna začínáme 

koledování, které 

ukončíme 14. ledna. 

Koledování je radostné, 

povzbuzující, ale náročné. Ovlivňuje 

nás počasí, nemoci a často si musíme 

doslova prošlapat cestu závějemi k 

těm, kterým chceme předávat 

radostné poselství o narození Krista.  

Bez vás všech, koledníčků, 

vedoucích skupinek, rodičů, dárců by 

nemohla být Tříkrálová sbírka 

úspěšná. Ocenění si zaslouží 

vynakládaní námahy, času, snahy jít 

za lidmi a rozdávat radost i otevření 

dveří i srdcí pro kolednické návštěvy.  

Většina výtěžku sbírky je každoročně 

věnována na provoz a rozvoj 

sociálních služeb Charity, část 

vybraných peněz pomáhá lidem v 

nouzi.  
 

Děkujeme, že důvěřujete naší Charitě 

a radujeme se z toho!  
 

Máte-li chuť se jakkoli do Tříkrálové 

sbírky zapojit, ozvěte se Pavlíně 

Trpákové, mob: 733 741 747. 

 

OHLÉDNUTÍ ZA 

12. FARNÍM PLESEM  
 

Advent je za námi a stejně tak i 12. 

Farní ples, kterým již tradičně 

vstupujeme do nového liturgického 

roku. Stejně tak tomu bylo i v pátek 

1. prosince. V kulturním domě Echo 

bylo opět plno. Tentokrát jsme zvolili 

trochu netradiční kostýmy. Přivítal 

nás středověk. Dámy měly dlouhé, 

rafinovaně zdobené róby s dlouhými 

rukávy, pánové vystřídali kalhoty od 

obleku za kamaše, víno teklo 

proudem a na stolech  nechybělo 

poctivé sádlo se škvarky... Došlo i na 

středověký turnaj. Nejprve se na 

pomyslném kolbišti utkaly přítomné 

děti, které na farních plesech tvoří už 

tradiční kulisu a postaraly se i o 

kulturní program. Ve svém 

představení se nám představily pravé 

středověké princezny, které ve své 

sluji zajala tříhlavá saň. Ještě že 

náhodou projížděli kolem dva 

ušlechtilí rytíři na koni, kteří draka 

neohroženě přemohli a princezny 

osvobodili. Druhé vystoupení bylo 

plné pravých hradních kejklířů a 

komediantů, kteří na středověkých 

nádvořích, stejně tak i v sále Echa, 

předváděli, co dovedou. Po jedenácté 

hodině došlo i na turnaj pro dospělé. 

Nechyběla i tradiční soutěž o 

hodnotné ceny, které věnovali naši 

štědří sponzoři, stejně tak i milí 

farníci. Všem bych chtěla touto 

cestou poděkovat za stálou přízeň. 

Děkuji i všem, kteří mi při chystání 

plesu velmi pomáhali, ať už s 

motáním losů, sháněním cen, s 

přípravou programu, chystáním 
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výzdoby, a v neposlední řadě i své 

rodině, která trpělivě snáší 

každoročně "trochu" mé nervozity 

před plesem, aby vše dopadlo, jak 

má. Nyní mohu s úlevou říct, že vše 

proběhlo ku spokojenosti mé i 

středověkých farníků, kteří se plesu 

zúčastnili. Už nyní se těšíme na ten 

třináctý... Přijdete se také podívat?  
 

Za organizátory Gabka Němčáková 
 

Poděkování také Gabce! Nejen za 

letošní ples!!!  

NOVÉ BYDLENÍ V LIPNÍKU N.B.   

 

V Lipníku nad Bečvou severně od 

ulice Jezerská byla zahájena výstavba 

nových bytů a domů. Dlouho 

očekávaný projekt bude splňovat 

veškeré požadavky klidného a 

zároveň moderního bydlení. Věříme, 

že si v projektu Nový Lipník vybere 

nové bydlení každý, ať už hledá byt, 

rodinný dům či pozemek pro 

individuální výstavbu. Veškeré 

informace na www.novylipnik.cz.  

 

 

 

Zároveň   Vám  společnost   metr2 

reality s.r.o.   jako  partner  

projektu  přeje   klidné  prožití   

vánočních svátků a v novém roce 

2018 vše dobré. 
 

 

 

 
 

 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Prosinec 

24.12. neděle Štědrý den, 4. neděle adventní, mše sv. v Hlinsku 7.45, v Lipníku v 9.30, v Týně z 

vigilie v 15.00, v Lipníku noční mše sv. ve 22.00. V 16 hodin koledy trubačů  

P. Mikeše z věže kostela sv. Jakuba 

25.12. pondělí Slavnost Narození Páně – mše sv. ve farnostech jako v neděli, od 16. hodiny Živý 

betlém 

26.12. úterý Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka; mše sv. Hlinsko 7.45, Lipník n. B. 9.30 

27.12. středa Sv. Jana, apoštola a evangelisty 

28.12. čtvrtek Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků 

31.12. neděle Svátek Svaté Rodiny, při mších bude obnova manželských slibů 

Leden   

  1.1. pondělí Nový rok; Slavnost Matky Boží Panny Marie; Světový den modliteb za mír – 

bohoslužby jako v neděli 

  3.1. středa Nejsvětější Jméno Ježíš 

  5.1. pátek 1. pátek v měsíci 

  6.1. sobota Slavnost Zjevení Páně 

  7.1. neděle Křest Páně 

 14.1. neděle 2. neděle v mezidobí 

 18.1. čtvrtek Panna Maria, Matka jednoty křesťanů; 18. – 25.1. Týden modliteb za jednotu 

křesťanů 

 21.1. neděle 3. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby farnosti 

 24.1. středa Sv. František Saleský, biskup, učitel církve; patron novinářů a katolických 

spisovatelů 

 25.1. čtvrtek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

 28.1. neděle 4. neděle v mezidobí; sv. Tomáš Akvinský, kněz, učitel církve 

 31.1. středa Sv. Jan Bosko, kněz, otec a učitel mládeže – 130 let od jeho smrti v Turíně 

Únor   

  2.2. pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu; 1. pátek v měsíci 

  3.2. sobota Sv. Blažej, biskup a mučedník 

  4.2.  neděle 5. neděle v mezidobí 

11.2. neděle 6. neděle v mezidobí; Panna Maria Lurdská – 

 160 let od zjevení 11. 2. 1858; Světový den nemocných 

14.2. středa Popeleční středa 

   

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 

 
  

NOVÉ BYDLENÍ V LIPNÍKU NAD BEČVOU 

http://www.farnostlipnik.cz/
http://www.trumf.cz/
http://www.koreni-vareni.cz/

