V Lipníku nad Bečvou 20. května 2018
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

PLODEM VELIKONOČNÍHO KRISTOVA TAJEMSTVÍ JE DUCH,
KTERÉHO NÁM BŮH SDĚLUJE A DARUJE
Drazí věřící,
velikonoční doba naplněná radostí z Ježíšova vítězství nad hříchem a smrtí je v nás stále. Ježíš se vrátil k Otci. Jeho dílo
vykoupení je dokončeno, ale neopouští nás, zůstává s námi a navíc nám dává svého Ducha. Duch Svatý je nám tak
blízko, že to často vůbec nevnímáme, jak je nám to samozřejmé. Děkujme za tuto blízkost a učme se naslouchat, kam
nás v životě vede.
P. Stanislav
to dát se obejmout Trojjediným
SESLÁNÍ DUCHA
Bohem.

SVATÉHO

Z Minutěnky Josefa Hloucha

Svátek duchovna, nadpřirozena,
nitra, vyššího světa, oslava Boží
lásky a milosti. Ježíš odchází, aby
třetí Božská Osoba rozdala, co získal.
Tím vřeleji se Mu klaňme a děkujme
za
seslání
Ducha
Svatého.
S posvěcující milostí nám dává Duch
Svatý i své dary. Je jich mnoho, ale
dle Zjevení se jich počítá sedm. Je to
zvláštní projev Boží starosti o nás,
abychom ve všem byli vedeni
Duchem Svatým, a tak abychom byli
milovanými dětmi Božími.
Toužíš po dokonalosti, svatosti? Pros
Ducha Svatého o Jeho sedm darů.

BISKUP JOSEF HLOUCH

Podle Minutěnky Josefa Hloucha

SEDM DARŮ DUCHA
SVATÉHO
Moudrost, rozum, rada, síla, umění,
zbožnost, bázeň Boží.

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Tajemství nejhlubší, nejmocnější,
nejplodnější, základ všech ostatních
tajemství. Blažený život, který je
formován vírou v tato tajemství,
která říkají: Otec rozšiřuje v nás své
otcovství a chce v nás mít
adoptované syny, kteří by byli
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odleskem Jeho podstaty, leskem Jeho
slávy. Syn touží dát nám milost
synovství Božího, skrze naše
znovuzrození. Touží v nás mít bratry,
sobě co nejpodobnější, aby nás Otec
mohl milovat, touže láskou. Otec nás
vyvolil v Synu, Otec nás miluje
v Synu. Syn byl ideou a vzorem.
Duch Svatý – Láska – je důvodem,
aby Bůh i tvorům dal podíl na svém
životě, kráse, blaženosti. To vše si
připomínáme, po tom toužíme
každým znamením kříže. To má být
vždy
kratičké
zasvěcení
se
Nejsvětější
Trojici
v duchu
ukřižovaného Božího Syna, znamená

povzbuzuje
na
cestě
víry
„Minutěnkou“, „chvilenkou, kterou
je nutné a velmi spasitelné věnovat
průběhem dní Bohu a svému nitru“.
Jako již mnohokrát nacházíme a
vybíráme z Minutěnky zamyšlení,
tentokrát ke slavnosti Seslání Ducha
Svatého
a
slavnosti Nejsvětější
Trojice.
Byl
zahájen
proces
blahořečení
tohoto
devátého
českobudějovického biskupa, který
zesnul v pověsti svatosti. „Je znám
svou mimořádnou a neutuchající
láskou
k bližním,
odpuštěním
pronásledovatelům a pevnou vírou,
kterou osvědčil i v letech nesvobody,
internace a krutého teroru.“ (KT
č.15/2018)
Narodil se v Lipníku v okrese Třebíč.
Kněžské svěcení přijal 5. července
1925. Působil ve farnostech Spálov,
Kladky u Prostějova, Jesenec u
Konice, Brantice u Krnova. V září
1928 byl ustanoven správcem
farnosti v Olomouci – Hodolanech.
25. června 1947 byl jmenován 9.
biskupem českobudějovickým. Jeho
světitelem byl Xaverius Ritter –
internuncius, spolusvětiteli Josef
Beran a Stanislav Zela. Po roce 1948
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vystoupil proti kampani oddělit
katolickou církev v Československu
od Svatého stolce. Od té doby byl
státu nepohodlný, střežený StB. Když
v roce 1951 odmítl složit slib
věrnosti republice a podepsat
jmenování nových vikářů loajálních
režimu, nastaly roky jeho nucené
internace. Bylo jich osmnáct.
Z iniciativy papeže Jana XXIII. byla
v roce 1963 zahájena jednání mezi
Svatým stolcem a ČSSR o propuštění
biskupů z internace. Dostal se na
svobodu a žil v Koclířově, kde
dokončil i Minutěnku. Pražské jaro
umožnilo návrat do Českých
Budějovic. 9. června 1968 se ujal
svého biskupského úřadu, ale 21.
srpen 1968 – invaze vojsk Varšavské
smlouvy – způsobil návrat totalitní
moci, pokračování šikanování. 10.
června
1972, poté, co
byl
předchozího dne zbit příslušníky StB,
zemřel. Je pochován na hřbitově sv.
Otýlie v Českých Budějovicích.
(podle cs.wikipedie)

RADUJTE SE A JÁSEJTE
GAUDETE ET
EXSULTATE
Tak se jmenuje nová exhortace
papeže Františka O povolání ke
svatosti v dnešním světě. Hlavní
myšlenkou je, že svatost znamená
následovat Ježíše. Co člověk musí
udělat, aby byl dobrým křesťanem?
Každý po svém to, co nám říká Ježíš
v Kázání na hoře. O tom je zamyšlení
papeže Františka ve 3. kapitole. Ve
čtvrté kapitole se věnuje „určitým
aspektům povolání ke svatosti“, které
papež František považuje v dnešním
světě za obzvlášť významné; patří
mezi ně houževnatost, trpělivost a
pokora; radost a smysl pro humor;
odvaha
a
nadšení,
svatost
v pospolitosti; neustálá modlitba.
www.cirkev.cz

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
3. června 2018 přistoupí v kostele
svatého Jakuba dvě děti, Ondrášek a
Alička, k prvnímu svatému přijímání.
Předcházet bude první svatá zpověď.
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Mysleme na ně v modlitbách. Přejme
jim radost ze setkání se Spasitelem,
radost velkou a trvalou, kterou
z lásky k Bohu budou působit svým
bližním – rodičům, sourozencům,
kamarádům, spolužákům a všem
ostatním.
V „Minutěnce“ se nám připomíná:
„Po sv. přijímání mohu vždy říci:
Můj Bůh – mé všecko! Přichází ke
mně jako obětovaný pod způsobou
chleba – a tím přináší všecko ovoce
svého utrpení. Dovedu to pochopit?
Dovedu se dosti klanět, děkovat…?
Nedozírné mám možnosti, budu-li
k sv. přijímání nosit: živější víru a
důvěru, větší pokoru, zářnější čistotu,
bohatší lásku, osvědčenou skutky, a
touhu – oslavit Boha – touhu po
spáse všeho lidstva.“

aby se slučovaly s křesťanským
pojetím vztahů, světa, člověka.
Tvůrci promítaných filmů si to sami
často ani neuvědomují. Třeba chtějí
natočit „pouze“ lidský příběh, ale o
to jde. Vždyť o co v křesťanství jde
především? O člověka, o bližního
našeho. Kéž by se nám malinko
podařilo přispět k vnímání toho, že
křesťanství nesmí být out a není –
výběrem filmů, hostů, návštěvníky
festivalu, atmosférou Pod Nebesy.
Tak jste, milí čtenáři, srdečně zváni
s námi
tu
atmosféru
tvořit.
Už se na vás těšíme!
Organizátoři festivalu Pod Nebesy

BOHOSLOVEC VOJTĚCH,
který občas navštíví naši farnost a
slouží u oltáře, byl mezi námi od
pátku 20. do neděle 22. dubna, kdy
nám sdělil příčinu své přítomnosti.
Otec rektor vyslal své svěřence do
farností, a tak přijel mezi nás. Svěřil
se se svou cestou za povoláním kněze
i s nadějí, že bude v červnu vysvěcen
na jáhna. Vyslovil přání – prosbu,
abychom se za něj modlili, modlili se
za kněze své farnosti, za všechny
kněze. Kéž na tento úkol denně
pamatujeme, včetně modliteb za
našeho jáhna Jana.

POD NEBESY festival studentských filmů
v Lipníku nad Bečvou 2018
Studentské filmy Pod Nebesy již 22.
a 23. června! Vstupujeme do druhé
pětiletky!
Milí čtenáři, máte rádi neotřelé
filmy? A máte rádi večery pod širým
nebem? My, pořadatelé z Okrašlovacího spolku Lípa, ano, a proto
festival pořádáme. Ale to není jediný
důvod. Přijde nám důležité, obzvlášť
v dnešní
kyberprostorové
době,
přinášet lidem možnost se lidsky
skutečně setkat a sdílet společný
zážitek.
Promítání
se
koná
v Meditační zahradě za kostelem,
filmy ale nejsou nábožensky
zaměřené. Jsou ovšem vybírány i tak,

NOC KOSTELŮ
proběhne 25. května. Chystáme pro
Vás
jako
tradičně
prohlídky
lipenských kostelů, koncert, ale
mimořádně i promítání nejnovějšího
dokumentu
lipenského
režiséra
Jonáše Vacka – Církev za oponou.
Program zahájíme v odpoledních
hodinách v klášterním kostele sv.
Františka. Bude možné vystoupat na
věž sv. Františka, zhlédneme některé
díly filmů z cyklu Církev za oponou
našeho režiséra Jonáše Vacka a vše
bude proloženo hudbou a prohlídkou
kostela s výkladem. Od 21.30 bude
zpřístupněna k noční prohlídce i věž
farního kostela sv. Jakuba. Na závěr
si Vás dovolíme pozvat na netradiční
zakončení u kaple sv. Anny v
zahrádkářské
kolonii
Ořechy.
Podrobný časový program bude
upřesněn.
Gabka Němčáková

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ
MLÁDEŽE
24. března, v sobotu před Květnou
nedělí, se v naší farnosti uskutečnilo

__________________________________________________________________2

setkání
mládeže
hranického
děkanátu. Program začínal mší
svatou, kterou svým zpěvem
doprovodila schola z Hranic. Celý
den se nesl v tématu hledání
povolání, čemuž odpovídalo i kázání
otce Františka Dostála a následné
přednášky hostů. Účastníci si mohli
vybrat mezi manžely Kunderovými,
sestrou Emanuelou, bohoslovcem
Jiřím a katechetkou Maruškou
Andrlíkovou.
V poledne nás
navštívil otec arcibiskup, který se s
námi pomodlil modlitbu Anděl Páně,
pronesl krátké kázání, všem požehnal
a daroval medailky Panny Marie. Po
obědě na mladé čekala detektivní hra,
která prověřila jak jejich vědomosti,
tak fyzickou zdatnost. Po vyhlášení
jsme se rozloučili a rozjeli domů.
Necelá padesátka mladých křesťanů
vytvořila v tento krásný slunečný den
přátelské společenství a ukázala, že
církev je živá a mladá.
Chtěli bychom poděkovat otci
Stanislavovi za poskytnuté zázemí,
farníkům za napečené dobroty a
všem mladým, kteří se do příprav a
průběhu setkání zapojili. Pán Bůh
zaplať.
Markéta Vlčková

14. STUDENTSKÝ
VELEHRAD
Vysokoškolské
katolické
hnutí
uspořádalo letošní studentské setkání
na Velehradě ve dnech 19. – 22.
dubna 2018 se zaměřením na hledání
odpovědnosti, vyjádřené mottem „Je
to na tobě“. Byla nás tam i z naší
farnosti celá řada mladých. Byly to
zajímavě prožité dny s osobnostmi,
jako je otec arcibiskup Jan Graubner,
P. Tomáš Halík, P. Marek Orko
Vácha či P. Vojtěch Kodet a další.
Jan T.

MINISTRANTSKÝ DEN
V sobotu 28. 4. 2018 se sešli ve
Všechovicích ministranti z celého
děkanátu. Po registraci byla společná
modlitba k patronům ministrantů sv.
Tarsiciovi a sv. Dominiku Saviovi.
Následovala soutěž ministrantské
všestrannosti. Po vyhlášení výsledků
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byli všichni pozváni k místnímu
farníkovi na jeho sběratelské vláčky.
Když jsme prohlídku skončili,
následoval oběd. Po obědě byl
promítán zábavný film. Nádherný
den jsme zakončili fotbalovým
zápasem. Z farnosti Lipník n. B. se
aktivně zúčastnili Ondra Němčák a
Martin Anděl. Setkání nám dalo nové
kamarády, přiučili jsme se a
zdokonalili
v
ministrantských
dovednostech a zamysleli se, co nám
přináší funkce ministranta. Už teď se
těšíme na příští setkání.
Jakub Vida, organizátor

SVATOJOSEFSKÁ
CYKLOPOUŤ NA
SV.HOSTÝN – 1. ROČNÍK
1. května 2018 – svátek sv. Josefa
dělníka.
V 7.00 hodin ráno vyrazili na kole od
zvonice první 3 cykloturisti směrem
na Hostýn. Cyklostezkou přes
Podhůru překonali první větší
stoupání (bylo jich pak ještě několik),
cestou mezi poli se dostali ke
křižovatce u větřáku nad Hlinskem.
Tam se připojili další 3 cyklisté, a tak
v šesti cyklopoutnících jsme
pokračovali směrem na Sv. Hostýn.
Počasí bylo ideální. Pokračovali jsme
z kopce do kopce po cyklostezkách a
pak po silnici až do Bystřice. Tam
nás čekala nejhorší část a největší a
poslední stoupání do výšky 706
m.n.m ke vchodovým dveřím
baziliky P. Marie Svatohostýnské.
Stoupání lesní cestou bylo náročné,
ale nakonec jsme jej zvládli a k
bazilice dojeli ještě s časovou
rezervou. Po mši jsme se zašli
občerstvit do poutního domu a pak
vyrazili na cestu zpět. Klesání z
Hostýna si mladí cyklisté zpestřili
sjezdem po pěšině do Slavkova.
Ostatní si užívali sjezd po silnici z
Hostýna do Bystřice a prověřili svoje
brzdy. Cesta do Lipníka pak proběhla
už celá po silnici. Příští rok (nebo
možná i dřív) si tuhle pouť
nenecháme ujít... :-)
STUKA

SETKÁNÍ
ZAHRADĚ

V MEDITAČNÍ

Po roce vás znovu srdečně zveme na
společné setkání ve čtvrtek 14.
června
2018
od
15
hodin
v příjemném prostředí Meditační
zahrady v Lipníku nad Bečvou.
Stejně jako vloni je připravený
bohatý program plný hudebních
a tanečních čísel. Nejen k poslechu
zahraje smyčcový soubor s cimbálem
ZUŠ AD, cimbálová muzika
Krušpánek, spolčo Triangl nebo děti
ze
ZŠ
Hranická.
V průběhu
odpoledne se můžete seznámit
s činností Charity v Lipníku nad
Bečvou a Hranicích, prohlédnout si
a vyzkoušet různé zdravotnické
pomůcky nebo se podívat na výrobky
uživatelů Denního centra Archa, či
navštívit dílničku Nízkoprahovky
Fénix, kde si můžete vyrobit něco
pro radost. Na místě budete mít také
možnost nechat si zdarma změřit
krevní tlak či glykémii našimi
zdravotními
sestřičkami.
Naše
pozvání přijali i zástupci Klubu
stomiků Přerov, kteří vám přiblíží
problematiku života se stomií.
Na setkání s Vámi se těší pracovníci
Charity Hranice!

POSTNÍ ALMUŽNA 2018
Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem,
kteří jste se do Postní almužny
zapojili. Vaše almužna pomůže
rodinám
s dětmi
s postižením,
vícedětným rodinám, osamělým
rodičům
s dětmi,
opuštěným
a osamělým seniorům a lidem, kteří
jsou v obtížné životní situaci. Stále
Vás
prosíme
o pomoc
při
vyhledávání potřebných. V případě,
že kdykoliv ve farnosti nebo v okolí
svého bydliště poznáte někoho, kdo
pomoc Charity potřebuje, neváhejte
nás kontaktovat.
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
Květen
20.5.
neděle
24.5.
čtvrtek
25.5.
pátek
26.5.
sobota
27.5.
neděle
31.5.
čtvrtek
Červen
1.6.
pátek
3.6.
neděle
8.6.
pátek
9.6.
sobota
10.6.
neděle
11.6.
pondělí
13.6.
středa
17.6.
neděle
22.6.
pátek
23.6.
sobota
24.6.
neděle
29.6.
pátek
30.6.
sobota
Červenec
1.7.
neděle

Slavnost Seslání Ducha Svatého
Panny Marie Pomocnice křesťanů
Noc kostelů
Sv. Filip Neri
Slavnost Nejsvětější Trojice; 30. května si připomínáme 25 let od skonu P. Rudolfa Chudárka
Slavnost Těla a Krve Páně; svátek Navštívení Panny Marie
1. pátek v měsíci; Den dětí; Svatohubertská mše v kostele sv. Jakuba v 18.00
9. neděle v mezidobí; 1. svaté přijímání
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
10. neděle v mezidobí
Sv. Barnabáš, apoštol
Sv. Antonín z Padovy
11. neděle v mezidobí. Pěší pouť na Sv. Kopeček – prosba za pěkné počasí na FF Pod Nebesy
Modlitby matek 22.–24.6.
22.–23. června festival studentských filmů Pod Nebesy; 14. výročí kněžského svěcení o. Stanislava
12. neděle v mezidobí; slavnost Narození sv. Jana Křtitele; v úterý 26. 6. výlet dětí do Křtin
Slavnost sv. Petra a Pavla; Den tatínků; otvírání prázdnin – mše sv. v 18.30; táborák
Výročí posvěcení olomoucké katedrály
13. neděle v mezidobí

Ve farnosti Lipník nad Bečvou se
vrátilo 17 krabiček, ve kterých se
nasbíralo 5 389 Kč. Ve farnosti
Hlinsko se vrátilo 5 krabiček, ve
kterých se nasbíralo 867 Kč. Ve
farnosti Týn nad Bečvou bylo v jedné
krabičce 400 Kč. V celém hranickém
děkanátu se ve 397 krabičkách
sesbíralo celkem 111 670 Kč.

ZLÍNSKÁ POUŤ CHARIT
OLOMOUCKÉ
ARCIDIECÉZE
Charity
olomoucké
arcidiecéze
pořádají v sobotu 19. května 2018
Pouť Charit olomoucké arcidiecéze
v kostele Narození Panny Marie ve
Štípě. Pouť Charit je organizována
pro zaměstnance, jejich rodiny,
charitní dobrovolníky a všechny
příznivce charitního díla.

Pouť Charit se stává každoročním
setkáním charitních zaměstnanců
z různých koutů naší arcidiecéze. Po
předloňské zářijové pouti k Svaté
bráně na Svatém Hostýně a loňské
dubnové pouti na Svatý Kopeček
u Olomouce budeme letos putovat do
Štípy.
Pouť Charity začíná v 9 hodin
v poutním kostele Narození Panny
Marie ve Štípě společnou modlitbou
Cesty světla. Od 10 hodin budeme
společně slavit mši svatou. Od 11.30
hodin P. František Sedláček seznámí
zájemce s historií tohoto poutního
místa, bude možno si prohlédnout
starý kostelík, kostel, varhany a věž.
Od 12.30 hodin se můžete při
preludování místních varhaníků
zaposlouchat do tónů štípských
varhan. Využít můžete nabídku

individuálních
duchovních
rozhovorů. Po celou dobu bude
k dispozici tvořivá dílnička pro děti i
dospělé. Po mši svaté bude možnost
zakoupení občerstvení.
Charitní pouť je jednou z mála
příležitostí ke vzájemnému setkání
charitních
zaměstnanců
mimo
pracovní povinnosti a je otevřena
všem zájemcům.

ŘEČ PŘÍRODY
Na první straně Farních listů je
obrázek z cyklu meditativních obrazů
Řeč přírody P. Stanislava Weigela,
hranického rodáka. Kněz – umělec
výtvarnou řečí vyzpíval krásu života
ve jménu Boží velikosti.

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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