V Lipníku nad Bečvou 25. března 2018
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

PANE, DĚKUJEME TI, ŽE SES VE SVÉ SMRTI A SVÉM VZKŘÍŠENÍ
STAL PRAMENEM ŽIVOTA
Benedikt XVI.

Drazí farníci,
doba postní vrcholí v Ježíšově oběti na kříži. Jemu svěřujeme také svoje skutky pokání. Oběť otevřela bránu k
plnému spojení s Bohem. Prázdný hrob a vzkříšený Ježíš je svědectvím a nadějí i pro nás. Každý den prožíváme s Ním,
a tak to bude i na věčnosti, kde bude Boží blízkost v plnosti. Ježíš zemřel, ale vstal, žije, radujme se s Ním!

KVĚTNÁ NEDĚLE
Pane Ježíši Kriste, tys vjel do
Jeruzaléma jako král. Lidé tě vítali
s jásotem. A přece po pár dnech se
nálada
obrátila.
Tví
odpůrci
popouzeli lidi proti tobě a tvé zvěsti.
Ty jdeš svou cestu utrpení ne jako
sklíčený a pokořený, nýbrž jako král.
Uč mě jít mou cestu společně s tebou
a ve vědomí mé královské
důstojnosti.

ZELENÝ ČTVRTEK
Pane Ježíši, večer před svým
umučením jsi nám ustanovil památku
své lásky. Večeřel jsi se svými
učedníky a sám ses jim dal v chlebu a
vínu. Rozlomil jsi chléb jako
znamení své smrti, v níž ses pro nás
rozlomil, abys v nás uzdravil a spojil
všechno nalomené a zlomené. A
kalich jsi podával jako obraz toho, že
tvá láska se ve smrti stane
dokonalou, že za nás vydáváš svou
krev srdce. Daruj mi nový pohled na
tajemství Eucharistie, v níž ses za mě
vydal, abych směl na této oběti
postavit svůj život.

VELKÝ PÁTEK
Uctíváme tvůj kříž, neboť na něm
visela spása světa. Je pro nás
znamením naděje, že i ten nejhorší
nástroj mučení se může stát
nástrojem největší lásky. Ty jsi na

FARNÍ LISTY 2/2018

kříži božským lékařem, který
uzdravuje naše rány, který nás
osvobozuje od jedu hada, od jedu
naší hořkosti a naší zášti, od jedu
pomsty a žárlivosti. Tvé rozpažené
ruce mě zvou, abych se ukryl ve tvé
lásce.

BÍLÁ SOBOTA

P. Stanislav
znovu prožít to, co zažili učedníci na
cestě
do
Emauz.
Budeme-li
naslouchat Božímu slovu a čerpat
posilu z eucharistického chleba, bude
i v našem srdci stále vroucněji
planout víra, naděje a láska.
Papež František v poselství k postní
době 2018

Pane Ježíši Kriste, na Bílou sobotu
vzpomínáme, že jsi byl mrtvý. Ve
smrti jsi sestoupil k mrtvým a vyvedl
je do světla. Sestoupil jsi také do
podsvětí mého vlastního stínu, aby
ses ve mně dotkl a proměnil všechno
potlačené temné a chaotické. Bereš
do svých rukou všechno strnulé a
mrtvé ve mně a probouzíš to
k novému životu. Vezmi mě za ruku
a daruj mi podíl na svém vzkříšení.
Amen.
Z knihy modliteb Anselma Grüna:
Důvěrná slova

VIGILIE
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Při vigilii Zmrtvýchvstání budeme
znovu slavit jímavý obřad rozsvícení
velikonoční svíce: toto světlo získané
z „nového ohně“ postupně přemůže
temnotu a osvětlí bohoslužebné
shromáždění. „Ať slavné Kristovo
vzkříšení naši tmu ve světlo
promění,“ abychom všichni mohli

VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
Viděla jsem zjevení duše Ježíšovy
jako velikou záři uprostřed andělů,
obklíčenu
mnohými
světlými
postavami, kterak svrchu skrze
hrobovou skálu na přesvaté tělo Páně
se spouštěla, i zdálo se mi, jako by
duše Kristova se nad tělem naklonila
a s ním v celek jeden se spojila, a
nyní se počaly údy v plachtách
zamotané pohybovat, a viděla jsem,
jak zářící, živé tělo Páně duší a
božstvím
proniknuté,
z boku
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zaobalení vychází, tak jako by
z otevřeného boku vycházelo… Pak
jsem
viděla
Pána
zářícího,
oslaveného, kterak se nad skálou
vznášel. Země se třásla a jeden anděl,
oděn jsa jako vojín, bleskem se
spustil ke hrobu, odvalil kámen na
pravou stranu a posadil se naň…, v
témž okamžení, když anděl ke hrobu
přiletěl, země se třásla, viděla jsem
vzkříšeného Spasitele, jak se své
Matce na Kalvárii zjevil. Byl
nevýslovně krásný, vážný a zářící…
a s ní o shledání se rozmlouval.
Ukázal jí své rány, když však ona na
zem padla, chtějíc jeho nohy líbat,
vzal ji za ruku, zdvihl ji a zmizel.
Z knihy Hořké umučení Pána našeho
Ježíše Krista podle vidění řeholnice
A. K. Emmerichové
Připomenutí: Kateřina Emmerichová
vypravuje upřímně, jaká vidění měla
a co je zde vypravováno, předkládá
se k rozjímání, nikoliv k věření, její
zjevení přispívají k tomu, abychom si
umučení a vzkříšení Páně živěji
představili.

ZÁKON BYL DÁN SKRZE
MOJŽÍŠE,
MILOST A PRAVDA
SE STALA SKRZE JEŽÍŠE
KRISTA
(Jan 1, 17)
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal
svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. Vždyť neposlal svého Syna na
svět, aby svět soudil, ale aby skrze
něj byl svět spasen. (J 3,16-17)

PÁN VSTAL Z MRTVÝCH,
KÁMEN JE ODVALEN
V těch místech, kde byl Ježíš
ukřižován, byla zahrada a v ní nový
hrob, v němž dosud nikdo nebyl
pochován. Tam položili Ježíše,
protože byl den přípravy a hrob byl
blízko. (J 19,41-42)
První den po sobotě, když byla ještě
tma, šla Marie Magdalská k hrobu a
spatřila, že kámen je od hrobu
odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a
k tomu učedníku, kterého Ježíš
miloval, a řekla jim: „Vzali Pána
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z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“
Petr a ten druhý učedník vstali a šli
k hrobu. Oba dva běželi, ale ten
druhý učedník předběhl Petra a byl u
hrobu první. Sehnul se a viděl tam
ležet lněná plátna, ale dovnitř
nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a
vešel do hrobu. Uviděl tam ležet
lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali
Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny,
nýbrž byl svinut na jiném místě.
Potom vešel dovnitř i ten druhý
učedník, který přišel k hrobu dřív;
spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž
nevěděli, že podle Písma musí vstát
z mrtvých. (J 20,1-9)

PROČ PLÁČEŠ
Ale Marie stála venku před hrobem a
plakala. Přitom se naklonila do hrobu
a spatřila dva anděly v bílém rouchu,
sedící na místě, kde před tím leželo
Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy,
druhého u nohou. Otázali se Marie:
„Proč pláčeš?“ Odpověděla jim:
„Odnesli mého Pána a nevím, kam
ho položili.“ Po těch slovech se
obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale
nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl:
„Proč pláčeš? Koho hledáš?“
V domnění, že je to zahradník, mu
odpověděla: „Jestliže tys jej, pane,
odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil a
já pro něj půjdu.“ Ježíš jí řekl:
„Marie!“ Obrátila se a zvolala
hebrejsky „Rabbuni“, to znamená
Mistře. (J 20, 11-16).

POKOJ VÁM
Téhož dne večer – prvního dne po
sobotě – když byli učedníci ze
strachu před Židy shromážděni za
zavřenými dveřmi, přišel Ježíš,
postavil se uprostřed nich a řekl:
„Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal
jim ruce a bok. Učedníci se
zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš
jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako
mne poslal Otec, tak já posílám vás.“
Po těch slovech na ně dechl a řekl
jim: „Přijměte Ducha Svatého. Komu
odpustíte
hříchy,
tomu
jsou
odpuštěny, komu je neodpustíte,
tomu odpuštěny nejsou. (J 20,19-23)

PS: Letos jsme dostali od otce
Stanislava podnět ke společné četbě

v době postní z Nového zákona –
Evangelium podle
svatého
Jana.
Připomínkou několika odstavců tohoto
evangelia tuto část společné postní cesty
uzavíráme a zároveň nabízíme těm,
komu se nepodařilo Bibli otevřít –
alespoň takto se připojit.

OTEVŘME MLADÝM
CESTU K NADĚJI!
V této velikonoční době, 20. dubna,
se sice posmrtně, ale přece, naplní
touha
pražského
arcibiskupa,
kardinála Josefa Berana, navrátit se z
exilu do vlasti. Zemřel v Římě 17.
května 1969 a jeho tělesné
pozůstatky
byly
uloženy
ve
vatikánské kryptě v mariánské kapli
v blízkosti hrobů papežů Pia XII. a
Jana XXIII., nedaleko hrobu sv.
Petra. Mezi ty, kteří doprovodí
ostatky kardinála při převozu do
vlasti, byl vybrán biskup kardinálovy
rodné diecéze i rodného města Plzně
Tomáš Holub.
Motto naší vzpomínky na pana
kardinála Berana je převzato z jeho
slov – odkazu – ve vatikánském
rozhlasu 25. ledna 1969 k činu Jana
Palacha:
... A cítím s vámi jako otec a jako
občan naší krásné a požehnané vlasti
utrpení, které ji skličuje a které ji
v bolu a naději tříbí k velikosti a
jednotě. Spolu s vámi truchlím nad
tragickou smrtí Jana Palacha a
ostatních, kteří zemřeli podobnou
smrtí jako on. Skláním se před jejich
hrdinstvím, i když nemohu schválit
jejich zoufalý čin. Zabít se není nikdy
lidské. To ať nikdo neopakuje. Zato
však ať mají všichni před očima velký
ideál, pro který oni obětovali svůj
mladý život. Tento jejich ideál je
v jádru dobrý a šlechetný: dát život
jednoho za blaho všech; byla to láska
k naší vlasti, touha po její svobodě,
byl to úmysl vyburcovat její mravní
síly, byla to věrnost k dějinám našeho
statečného a ušlechtilého lidu, byla
to snaha zajistit mu pokrok a mír.
Tento zářný ideál je jako prapor,
který se předává z ruky do ruky,…
nemařme
své
duchovní
síly
nevražením, nýbrž soustřeďujme je
ve vzájemné svornosti k práci,
k službě bratřím, k rozkvětu naší
vlasti.
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Buďme národ dobrý a statečný.
Otevřme mladým cestu k naději! ...
Kdyby tato slova byla posledním
projevem mé věrnosti a mé lásky
k vám, kdyby mi nebylo dopřáno ještě
vás uvidět, považujte to za můj odkaz.
Neodmítejte ho, nezapomínejte na
něj!
Vzhůru srdce! V tichosti a naději
bude vaše síla. Ze srdce vám všem
otcovsky žehnám ve jménu Otce i
Syna i Ducha Svatého. Amen.
Josef kardinál Beran

SETKÁNÍ MLÁDEŽE

v oblasti pedagogiky. Kolegové ze
ZŠ o něm napsali: „Vladimír Peška je
člověk s vysokými morálními
kvalitami. Celý život zasvětil
pedagogické práci, do které vkládal
neocenitelnou myšlenku ochrany
přírody a vytváření zdravých vztahů
mezi dětmi i svými kolegy. Je
člověkem, který dokázal slovy i
skutky měnit lidi kolem sebe k
lepšímu, mnohým pomohl ve velmi
těžké životní situaci.“ A takového ho
známe i my jako farníka, kamaráda a
předsedu Okrašlovacího spolku Lípa.
Vladimíre, blahopřejeme!!

našeho děkanátu se uskuteční 24.
března 2018 v Lipníku nad Bečvou.

BIBLE A MY
Celostátní kolo soutěže Bible a my se
koná ve Strážnici 23. března 2018.
Do tohoto kola z naší farnosti
postoupili Martin Anděl, Barbora
Klesnilová, Markéta Vlčková.

DUCHOVNÍ OBNOVA
10. března proběhla na faře v Lipníku
nad Bečvou duchovní obnova na
téma Smrt a život věčný pod
vedením P. Františka Urbana.

CENU FAIR PLAY
získal na konci loňského roku náš
farník Vladimír Peška, učitel a
bývalý ředitel Základní školy J. A.
Komenského v Přerově Předmostí.
Toto významné ocenění mu udělil
ministr školství za celoživotní přínos

tradičním
pohoštění
(koláče,
chlebíčky a čaj), které už také
tradičně obětavě zajišťují Liduška a
Tonička, jsme pokračovali směrem k
Hostýnu.
Zesilující
vítr
nás
popoháněl tak, že jsme k bazilice
doputovali o dost dříve než obvykle.
Bazilika tonula celou dobu v bílé tmě
a teprve na schodišti od Vodní kaple
jsme ji uviděli. Vše okolo nás bylo
krásně ojíněné, ale my jsme už tu
(snad) poslední zimní krásu ani
nechtěli moc vidět a těšili se do
vyhřáté baziliky.
Už osmkrát jsme takto putovali k
Panně Marii a přinesli k jejím nohám
nejen svá poděkování, prosby a
životní trápení, ale i obálku s úmysly
ostatních farníků. Byli jsme moc
vděční za dva řidiče (Leoše a
Standu), kteří pro nás na Hostýn
přijeli. Díky. A příští rok, dá-li Pán,
se k Panně Marii vypravíme zase.
Přidáte se také?

MINISTRANTSKÝ DEN
se uskuteční
Všechovicích.

28.

dubna

ve

SVATOJOSEFSKÁ PĚŠÍ
POUŤ NA SV. HOSTÝN
V sobotu 17. 3. ráno ve 4.30 – ještě
za tmy – se u kostela sv. Jakuba
shromáždilo sedm poutníků, kteří v
mrazivém ránu vyrazili na pěší pouť
k Panně Marii Svatohostýnské. V
srdci nesl každý z nás svůj poutní
úmysl. V Hlinsku se k nám připojila
ještě jedna poutnice a po již

TAJENKA
O Velikonocích zdobíme chrámy hortenziemi, azalkami, hyacinty a ... . Jméno květin je skryto v tajence:
1. Evangelista; 2. Evangelista; 3. Evangelista; 4. třetí písmeno abecedy; 5. slouží u oltáře; 6. nejdůležitější liturgická
kniha; 7. na začátku bohoslužby oběti přinášejí věřící … .

C
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ...
Březen
25.3.

neděle

29.3.

čtvrtek

30.3.

pátek

31.3.

sobota

Duben
1.4.

neděle

2.4.
6.4.
8.4.
9.4.
15.4.
22.4.
23.4.
25.4.
28.4.
29.4.
Květen
1.5.
4.5.
6.5.
8.5.
10.5.
13.5.
14.5.
16.5.
20.5.

6. neděle postní – Květná neděle, žehnání ratolestí v 9.15 a průvod od kaple sv. Josefa do kostela
sv. Jakuba; od 13 do 14 hodin Modlitby matek; svátost smíření od 14 do 16 hodin, od 16. hodiny
na faře v Lipníku n. B. promítání z podzimní pouti do Říma
Zelený čtvrtek; Olomouc, katedrála v 9.30 – Missa christmatis, večer v 18.30 v kostele sv.
Jakuba mše sv. na památku Poslední večeře Páně; Getsemany
Velký pátek – den přísného postu; křížová cesta v přírodě, sraz u kostela sv. Jakuba v 11 hodin;
křížová cesta v kostele v 15 hodin; v 18.30 velkopáteční obřady
Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 9 do 15 hodin, adorace rodičů s dětmi v 11 hodin.
Velikonoční vigilie ve 20 hodin

pondělí
pátek
neděle
pondělí
neděle
neděle
pondělí
středa
sobota
neděle

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční, žehnání pokrmů, sbírka na kněžský
seminář
Pondělí velikonoční, mše sv. v Hlinsku v 7.45, v Lipníku v 9.30
Pátek velikonoční – 1. pátek v měsíci
2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství
Slavnost Zvěstování Páně, mše sv. večer v 18.30
3. neděle velikonoční
4. neděle velikonoční – neděle Dobrého Pastýře
Sv. Vojtěcha
Sv. Marka evangelisty, svátek
Ministrantský den ve Všechovicích
5. neděle velikonoční

úterý
pátek
neděle
úterý
čtvrtek
neděle
pondělí
středa
neděle

Sv. Josefa Dělníka; státní svátek
Sv. Florián; 1. pátek v měsíci
6. neděle velikonoční; sv. Jan Sarkander
Panna Maria, Prostřednice všech milostí; státní svátek
Slavnost Nanebevstoupení Páně
7. neděle velikonoční – Panny Marie Fatimské; Den matek
Sv. Matěje, apoštola
Sv. Jana Nepomuckého
Slavnost Seslání Ducha Svatého, sv. Klementa Maria Hofbauera
vaší pokladničky.

POSTNÍ ALMUŽNA
Než odevzdáte pokladničku postní
almužny, prosím, rozhlédněte se
kolem sebe, zda ve vašem blízkém či
vzdálenějším
okolí
neobjevíte
někoho, kdo by finanční pomoc
z prostředků
Postní
almužny
potřeboval. Neváhejte lísteček se
jménem a kontaktem na potřebné
rodiny nebo jednotlivce vložit do

Odpuštění a pokoj jsou největší
plody Kristovy velikonoční oběti.
Velikonoční radost je spojena s
jistotou, že co Bůh odpustí, už nikdy
nepřipomíná, a s ochotou odpouštět
bližním tak, jak prosíme, aby
odpustil Bůh nám.
Ať dar odpuštění se šíří jako lavina
uzdravující svět i skrze nás.
Přeji vám všem i vašim rodinám
požehnané prožití Svatého týdne a
krásné Velikonoce naplněné radostí z
Krista zmrtvýchvstalého. Nechť nám

všem letošní Velikonoce pomohou
být lidmi, kteří jsou pro druhého a s
druhými.
Radka Andrýsková, pastorační
asistentka Charity Hranice
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