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Z KNIHY PŘÍSLOVÍ 
 

Na cestu dětem, mládeži i dospělým 

do nového školního roku jsme 

vybrali slova sv. apoštola Pavla 

z Listu Filipským jako motto a slova 

z Knihy přísloví. 

*Získat moudrost je lepší než ryzí 

zlato a získat rozumnost je 

výbornější než stříbro. Př 16,16 

*Bázeň před Hospodinem napomíná 

k moudrosti, slávu předchází pokora. 
Př 15,33   
*Kdo miluje napomenutí, miluje 

poznání, kdežto kdo domluvy 

nenávidí, je tupec. Př 12,1 

*Pravdivé rty se zajistí navždy, 

kdežto jazyk zrádný na okamžik.  
Př 12,19 
*Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, 

kdežto slovo, které ubližuje, popouzí 

k hněvu. Př 15,1 

 

 

„RODINA JE DOBRO, 

KTERÉ SPOLEČNOST 

NEMŮŽE PŘEHLÍŽET 

A KTERÉ POTŘEBUJE 

OCHRANU.“ 

 

Amoris Laetitia, 44 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK 

RODINÁM 
 

*Nikdy nezapomínejte říkat 

„Prosím“, „Děkuji“, „Promiň“… V 

dobrých časech se učte otevřenosti a 

komunikaci, abyste v nich mohli 

pokračovat, až přijdou problémy. 

*Oslavujte chvíle štěstí a úspěchy 

jednotlivých osob, podpírejte se 

navzájem v těžkých životních 

obdobích. Doceňujte každý úspěch, i 

když se může zdát jen nevýznamný. 

*Respektujte svobodu druhých lidí. 

Každý potřebuje mít prostor, a někdo 

ho potřebuje víc než ostatní. Vědomí, 

že někdo vnímá jejich osobní 

potřeby, dodává lidem pocit důvěry a 

vlastní hodnoty. 

*Rozdávejte vlídné pohledy. Nikdy 

nepodceňujte význam pohledu lásky. 

*Učte se odpouštět. Předtím, než 

odpustíme druhým, musíme se naučit 

odpustit sami sobě. Neukvapujte se 

v poukazování na limity milované 

osoby. 

*Naslouchejte starším příslušníkům 

své rodiny, když vyprávějí, a k tomu-

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;      

abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní  

ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. 
Z listu sv. apoštola Pavla Filipským 1,9-11 

 

 

 

 
 

V Lipníku nad Bečvou 2. září 2018 

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

Drazí věřící,  

 

pořád v nás doznívá rychlý odchod otce Josefa k Pánu. Vede nás k vděčnosti za jeho život i prohlubuje vztah k Božím 

plánům. 

Prázdniny a doba letních dovolených končí. Načerpali jsme z mnoha míst různé zážitky, a ty nás obohacují. Do nového 

školního roku přeji všem školákům i učitelům radost, vytrvalost i trpělivost.  

                                                                                                                  P. Stanislav 
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to naslouchání vybízejte zejména děti 

a dospívající. 

*Nespěchejte s posuzováním lidí, 

jejichž situaci nemůžete plně 

pochopit. 

*Vždycky si najděte čas na rodinnou 

modlitbu, i kdyby to mělo být jen pár 

okamžiků. 

 

JEŽÍŠOVO POSELSTVÍ 

LÁSKY 
 

předává sv. apoštol Pavel v Listu 

Korintským. Kterou z těchto 

charakteristik lásky potřebuji ve 

svém životě, ve své rodině nejvíce 

rozvíjet? 

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, 

nevychloubá se, není domýšlivá, 

nejedná nečestně, nehledá svůj 

prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá 

křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale 

raduje se z pravdy. Ať se děje 

cokoliv, láska vydrží, láska věří, 

láska má naději, láska vytrvá.“ 

 

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ 

RODIN 
 

se uskutečnilo v irském Dublinu ve 

dnech 21.–26. srpna 2018. 

 

SYNODA O MLÁDEŽI 
 

Papež František nabízí mladým 

spolupráci, aby pomáhali 

spoluvytvářet církev, proto svolává 

na říjen 2018 do Vatikánu Synodu o 

mládeži. Její přípravnou částí se 

zabývala březnová pre-synoda. 

Delegátkou české mládeže na pre-

synodě byla Markéta Imlaufová, 

která mimo jiné s sebou vezla i 

shrnutí dotazníku z CSM 

v Olomouci, který vyplnilo přes čtyři 

tisíce lidí. 

Synoda je shromáždění biskupů 

celého světa, které svolává papež, 

aby společně diskutovali a hledali 

odpovědi. Zástupcem ČR na Synodě 

o mládeži na téma Mladí lidé, víra a 

rozlišování povolání bude plzeňský 

biskup Tomáš Holub. 
 

VZPOMÍNKA  
26. srpen je výroční den odchodu P. 

Jana Szczurka do nebeského 

domova. 

Jeho nedožité 90. výročí narození 

jsme si připomněli 23. června 2018. 

K jeho životu v letech emeritního 

působení patřila především kaple sv. 

Josefa. Z kaple od osmdesátých let 

minulého století zní zvon Josef Maria 

z daru pana Bařiny, který nechal P. 

Jan ulít ve zvonařské dílně v Brodku. 

Byl také jeho světitelem spolu s P. 

Chudárkem a P. Prachařem. 
 

OHLÉDNUTÍ 
 

Roku 1578 naši předkové pořídili 

zvon sv. Jana, který byl zrekvírován 

pro účely 1. světové války v náhradu 

za zvon sv. Michala. 

V roce 1993 byl ulitý zvon sv. 

Františka Serafínského ve zvonařské 

dílně paní Marcely Dytrychové. Ve 

věnci má nápis Svatý Františku 

Serafínský, pros za nás. Je na něm 

reliéf sv. Františka, jak káže 

ptáčkům. Posvěcen byl o tři roky 

později otcem biskupem Josefem 

Hrdličkou. 
 

Z KRONIKY 2008 
 

Od 28. června jsme prožívali Rok sv. 

Pavla, který vyhlásil Benedikt XVI. 

v rámci 2000. výročí narození sv. 

Pavla. 
 

Z KRONIKY 2013 
 

*5. července jsme byli autobusem na 

Národní pouti na Velehradě u 

příležitosti 1150. výročí příchodu sv. 

Cyrila a Metoděje. 

*O svatojakubských hodech 

představil OSL velrybu v Meditační 

zahradě. 
 

ČERVENEC 2018 
 

4. a 5. července se na Velehradě 

konaly oslavy svátku slovanských 

věrozvěstů, sv. Cyrila a sv. Metoděje. 

Hlavním celebrantem slavnostní 

poutní mše byl Mons. Dominik 

kardinál Duka OP, arcibiskup 

pražský, a kazatelem Mons. Jan 

Graubner, arcibiskup olomoucký.  

U příležitosti 100. výročí vzniku 

Československa byla vystavena 

vzácná relikvie Svatovítského 

pokladu, lebka sv. Ludmily, a 

zahájena výstava Katolická církev a 

republika – 100 let. 

V branách Velehradu budou stát 

sochy našich věrozvěstů. Jejich 

dokončení můžeme podpořit na 

sbírkovém kontě 44336622/0800, 

nebo vložit do kasičky v olomoucké 

katedrále. 

10. července přišla zpráva o 

tragickém skonu P. Josefa Pelce. 

11. července v 18.30 se konala 

v kostele sv. Jakuba mše svatá za 

otce Josefa s velkou účastí všech, 

kdo otce Josefa znali, celebrantem 

byl spolužák P. Josefa – P. Josef 

Červenka ze soběchlebské farnosti, 

přítomni byli další dva kněží, náš 

jáhen Jan a všichni ministranti. Díky 

patří všem, kteří mši sv. připravili a 

během dne rozšířili zprávu o jejím 

konání. 

14. července se konal v Uherském 

Brodě pohřeb otce Josefa za účasti 

našeho otce Stanislava, jáhna Jana a 

našich ministrantů spolu s autobusem 

poutníků a dalších účastníků 

osobními auty. Hlavním celebrantem 

byl otec arcibiskup Jan, dále byli 

přítomni pomocní biskupové Josef, 

Antonín i emeritní biskup Josef, 

kněží diecéze a ministranti farností, 

kde působil. 

15. července vyšly mimořádné Farní 

listy s názvem OTEC JOSEF. 

16.–20. července se uskutečnilo na 

faře soustředění scholy – Josefky. 

21. července byla autobusová i pěší 

pouť ke sv. Anně na Starou Vodu. 

22. července jsme oslavili svátek 

patrona lipenské farnosti sv. Jakuba 

dopoledne slavnostní mší svatou, 

odpoledne požehnáním a po 

požehnání jsme prožili díky videu 

Jonáše Vacka setkání s otcem 

Josefem. 

28. července se konala pouť ke kapli 

sv. Anny Na Horecku, kde proběhlo i 

žehnání nového obrazu sv. Anny. 
6.–11. srpna se někteří farníci sešli na 

farní dovolené v Roháčích. 
 

U SVATÉ ANNY 
 

Na Horecku jsme se letos sešli již 

několikrát. Na Velký pátek zde 

bylo poslední zastavení Křížové 

cesty, o Noci kostelů byla krásně 

nasvícená a prožili jsme zde 
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pěkné chvíle, stejně jako o sobotní 

pouti 28. července se mší svatou a 

svěcením nového obrazu do 

kapličky. 

 

 
 

 

MODLITBY MATEK 
 

28.–30. září se opět sejde společen-

ství matek, babiček, kmotřiček 

křestních i biřmovacích, aby se 

společně  modlily za děti své, za děti 

farnosti, města i všechny ostatní, za 

rodiny. Letos své modlitby budeme 

opírat i o přímluvu svaté Ludmily, 

ženy, manželky, ochránkyně 

rodinného krbu, která přivedla na 

svět šest dětí, babičky sv. Václava.  

Svatá Ludmila, první žena české 

historie, kterou známe jménem, první 

Přemyslovna, patronka rodin i první 

česká světice – stála u počátků 

křesťanské víry v Čechách. 
 

 

DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ V 

KATEDRÁLE 
 

U příležitosti 70. narozenin otce 

arcibiskupa Jana Graubnera se koná 

1. září 2018 v olomoucké katedrále 

děkovná mše svatá. Otec arcibiskup 

se narodil 29. srpna 1948 v Brně, 

vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti 

sourozenců. Maturoval v roce 1967, 

od roku 1968 studoval teologii, 

vysvěcen na kněze byl 23. června 

1973, 28. září 1992 byl jmenován 

arcibiskupem olomouckým – stal se 

tak 14. arcibiskupem na Metodějově 

stolci v Olomouci. 

Mezi četná díla, o jejichž vznik se 

zasloužil, patří i Tříkrálová sbírka. 

 

 

NA STARÉ VODĚ 
 

Mše smíření a posvěcení Kříže 

smíření. 

V pátek 20. července 2018, den před 

poutními slavnostmi k poctě sv. 

Anny, se v kostele na Staré Vodě 

konala německo-česká mše svatá. 

Jejími celebranty byli německý pan 

děkan a správce farnosti 

z Moravského Berouna. Obřady byly 

vedeny v němčině, stejně i písně ke 

mši svaté. Všechny texty bylo možné 

sledovat na připraveném vytištěném 

programu. Na zdi kolem areálu 

nechyběla „vernisáž“ – výstava na 

šňůře – od skautů Střediska 

Ladislava Ruska z Olomouce a ze 

střediska z Dubu nad Moravou, 

připomínající zrod hnutí obnovy 

kostela na fotografiích a článcích 

z tisku. Po mši svaté byl v areálu 

před vstupem do kostela vysvěcen 

Kříž smíření, financovaný původními 

německými obyvateli – převážně 

seniorského věku, kteří vysvěcení 

sledovali s pohnutím a vzpomínkou 

na dávno prošlé časy. Při této 

příležitosti byla k patě kříže položena 

kytice za Katolický spolkový dům 

z Lipníka nad Bečvou jejími členy – 

manžely Kopeckými, paní A. 

Kvapilovou a manžely Vackovými; 

pan Ivo Kopecký pokládal květy i 

jménem Rytířského řádu sv. Václava.  

 

J. a J. Vackovi 

 

PROSTŘÍLENÝ KŘÍŽ 

JAKO MEMENTO 
 

18. června před 73 lety došlo na 

kopci Švédské šance u Moštěnice 

k největší masové vraždě 

v poválečné Evropě. Obětmi se stali 

karpatští Němci ze Slovenska, 

převážně starci, ženy a děti, kteří se 

vraceli v létě 1945 z evakuace 

nařízené nacisty ze západních Čech. 

Na přerovském nádraží se setkali 

s příslušníky bratislavského pěšího 

pluku, vedeného Karolom Pazúrom a 

Bedřichem Smetanou. Na příkaz 

obou důstojníků byli karpatští Němci 

vyvlečeni z vagonů a transportováni 

na Švédské šance. Zde byli po 

dvaceti odváděni a stříleni ranou do 

týla v počtu 267 lidí. U příležitosti 

vysvěcení kříže s trnovou korunou, 

který připomíná tuto vraždu, a je 

z ocelového plechu a symbolicky na 

několika místech jakoby prostřílen, 

se tohoto pietního aktu zúčastnili 

zástupci Katolického spolkového 

domu, předsedkyně sestra Kvapilová 

a bratr Kopecký. Ten zároveň 

zastupoval Rytířský řád sv. Václava, 

který věnoval kytici růží. Byla 

položena na přerovském hřbitově, 

kde jsou uloženy ostatky 

zavražděných slovenských Němců.  

 

Ivo Kopecký 
 

 
 

NA TÁBOŘE  
 

Třetí a čtvrtý červencový týden 

probíhal v Rajnochovicích na Arše 

tábor ministrantů, kde jedněmi 

z vedoucích byli i hoši z řad mládeže 

naší farnosti, Jena Trpák a Štěpa 

Vacek. Indiánský tábor s mocným 

pokřikem HU, HU dal tamnímu 

místu pravého indiánského ducha 

bratrství – pod bedlivým pohledem 

Velkého Manitua. Táborníci si 

zvyšovali nejen tělesnou kondici, 

nacházeli přátele, objevovali hlouběji 

hodnoty své víry.  

 

                                         Jarmila V. 

 

TÁBOR 

V RAJNOCHOVICÍCH  

NA ARŠE 
 

byl velmi zajímavou zkušeností. 

Absolvoval jsem ho poprvé jako 

vedoucí; získal jsem mnoho 

zkušeností a viděl věci z druhé 

strany, náročnost příprav, 

odpovědnost. Radost dětí však byla 

naším hnacím motorem. Zažili jsme 

spoustu legrace a sblížili jsme se jak  
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vzájemně, tak i s Bohem, který nám 

byl oporou nejen při vyčerpanosti. 

Rád podotýkám a doporučuji všem, 

po této své zkušenosti, dělat něco 

podobného – věnovat se dětem. 

 
                                        Štěpán Vacek 

DĚTEM 
Přečtěte následující věty a sedm slov, 

která vypadla z textu, se pokuste 

vrátit na jejich správná místa: tuny, 

děkujeme, zahazovat, koupit, chleba, 

pár, vezdejší. 

Starší generace byla vychovávána 

k tomu, že se nemá ……… ani  

 

 

 

nejmenší kousek ….., protože je něco 

více, než co lze …… za … korun u 

pekaře. Chléb je „chléb …….. “, o 

který se modlíme a za nějž ……..  při 

každé eucharistické oběti, svátosti 

Boží lásky k člověku. Naproti tomu 

vidíme, jak se denně zahazují ….  

chleba.                           G. Greshake: 

               Nacházet Boha ve všech věcech 

 

HUMOR ZE SVĚTA DĚTÍ 
*Nejdříve jsem kojenec, pak batole, 

pak dítě, potom člověk a nakonec se 

ze mne stanou lidi. 

*Když jsem se narodil, byl jsem tak 

překvapený, že jsem dva roky 

 

 

nepromluvil. 

*Batole je dítě, které se batolí kolem  

školy a nemusí dovnitř. 

 

FAIR PLAY 
Můžeme občas prohrát, 

můžeme vždycky prohrát,  

ale musíme vždy a za všech okolností 

hrát fair play. Hrát naprosto čestně a 

upřímně sami se sebou, hrát vždy 

čestně s druhými a hrát čestně a 

rovně s Bohem – on s námi hraje 

vždycky FAIR PLAY. 
 

Z knihy FAIR PLAY aneb sportovní 

podobenství od Josefa Hese – vydalo 

Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Září 
2.9. neděle 22. neděle v mezidobí – žehnání školákům 

5.9. středa Sv. Matka Tereza z Kalkaty 

7.9. pátek 1. pátek v měsíci 

8.9. sobota Svátek Narození Panny Marie 
9.9. neděle 23. neděle v mezidobí – v Týně hody Jména Panny Marie, mše sv. v 11.00 
12.9. středa Jméno Panny Marie 
14.9. pátek  Svátek Povýšení svatého Kříže 

15.9. sobota Panna Maria Bolestná 

16.9. neděle 24. neděle v mezidobí; sv. Ludmila, Den církevních škol 

21.9. pátek Sv. Matouš, apoštol 
23.9. neděle 25. neděle v mezidobí – poděkování Pánu Bohu za dary přírody; sv. Pio z Pietrelciny     

27.9.  čtvrtek Sv. Vincenc z Pauly, kněz 

28.9. pátek Sv. Václav, mučedník, hlavní patron národa, slavnost; modlitby matek 

29.9. sobota Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela; modlitby matek 

30.9.     neděle 26. neděle v mezidobí; Svatováclavské hody ve Lhotě – mše sv. v 11.00; modlitby matek 

Říjen 
 1.10. pondělí Sv. Terezie od Dítěte Ježíše 

 2.10. úterý Sv. Andělé strážní 

 4.10. čtvrtek Sv. František z Assisi 

 5.10. pátek 1. pátek v měsíci 

 7.10. neděle 27. neděle v mezidobí; Panna Maria Růžencová 

13.10. sobota Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání – katedrála Olomouc od 15.00 

14.10. neděle 28. neděle v mezidobí 

18.10. čtvrtek Sv. Lukáš, svátek 

20.10. sobota Sv. Vendelín, hody v Nových Dvorech 

21.10. neděle 29. neděle v mezidobí; misijní neděle – sbírka na světové misie 

22.10. pondělí Sv. Jan Pavel II. 

28.10. neděle 30. neděle v mezidobí; Svátek Šimona a Judy, apoštolů; státní svátek – 100 let od vzniku 

Československa. Konec letního času 
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