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JE TŘEBA CTÍT A 

VZÝVAT SVATÉ 
 

Jelikož Bůh nám velmi často sesílá 

vnuknutí prostřednictvím svých 

andělů, máme se i my k němu často 

obracet se svými tužbami stejnou 

cestou. Také svaté duše zesnulých, 

které jsou s anděly v ráji a – jak říká 

Pán Ježíš – „jsou jako andělé v nebi“ 

(Mt 22,30), nám prokazují tutéž 

službu: dávají nám vnuknutí a 

orodují za nás svými svatými 

modlitbami. …spojme svá srdce 

s těmito nebeskými duchy a 

blaženými dušemi: jako se malí 

slavíčci učí zpívat od velkých, tak i 

my se v tomto společenství svatých 

naučíme mnohem lépe modlit a 

zpívat chvály Bohu…. Se zvláštní 

láskou vzdávej úctu, chválu a čest 

svaté a slavné Panně Marii,… 

Každou chvíli a při každé příležitosti 

volejme k této něžné Matce, 

vzývejme její mateřskou lásku, 

snažme se napodobit její ctnosti a 

chovejme se k ní srdečně jako pravé 

děti. Buď velice zadobře s anděly a 

pozoruj, jak často jsou neviditelně 

přítomni v tvém životě. Především 

miluj a uctívej anděla diecéze, ve 

které jsi, anděly osob, s nimiž žiješ, a 

zejména svého vlastního anděla! 

Často se k nim vroucně modli, stále 

jim vzdávej chválu a užívej jejich 

pomoci a podpory ve všech 

záležitostech, ať duchovních, nebo 

časných, aby ti byli v tvých úmyslech 

nápomocni. Vyvol si některé 

konkrétní světce k nápodobě jejich 

života a v jejichž přímluvu máš 

obzvláštní důvěru. Ten, jehož jméno 

máš, už ti byl cele určen hned od 

křtu.  

                                                                                   

Sv. František Saleský 

 „Úvod do zbožného života“ 
 

ZE ZÁPISNÍKU 

MLADÝCH: 

 

! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !  
 

Upozorňujeme na vznik nové 

facebookové stránky  

farnosti pod názvem Farnost Lipník 

nad Bečvou, kde najdete aktuální  

informace, dění a události, které 

proběhly nebo se chystají. 

  

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ 
 

V sobotu 15. září v ranních hodinách 

vyjela čtyřčlenná skupinka starších  

ministrantů naší farnosti na Setkání 

ministrantů olomoucké arcidiecéze  

starších 14 let a absolventů kurzu 

Minifor, které se konalo na 

půvabném poutním místě – na Vele-

hradě. V dopoledním programu své 

prioritní místo zaujala slavnostní mše 

svatá z památky Panny Marie 

Bolestné v bazilice, kterou celebroval 

P. Jan Berka a spolu s ním 

koncelebrovali další kněží z 

ministrantské rady arcidiecéze, kteří 

se podíleli na programu celého 

setkání. Při mši svaté asistovalo 32 

ministrantských účastníků z různých 

koutů arcidiecéze. Po mši svaté 

program pokračoval v poutním domě 

Stojanov, kde následovalo svědectví 

životem zkušeného P. Vojtěcha 

Šímy, který na životních situacích 

přiblížil duchovní život mini-

stranta, což bylo hlavní  

motto setkání. Následně se uskutečnil 

oběd, kterého byli účastni i  

bohoslovci, končící zde duchovní 

cvičení. V odpoledním programu, 

který byl rozdělen do skupinek, 

dominovalo pět jednotlivých 

ČTI PŘÍBĚHY A ŽIVOTOPISY SVATÝCH: 
V NICH JAKO V ZRCADLE UVIDÍŠ ZOBRAZENÝ KŘESŤANSKÝ ŽIVOT.  

SPOJME SVÁ SRDCE S TĚMITO NEBESKÝMI DUCHY A BLAŽENÝMI DUŠEMI 
 

 

 
 

V Lipníku nad Bečvou 28. října 2018 

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

Zdravím všechny farníky! 
 

Jsme v dušičkovém čase. Vzpomínáme a modlíme se za naše zemřelé. Děkujeme Bohu za jejich život, za to, co jsme s 

nimi prožili a co pro nás znamenali. V těchto dnech také vyprošujeme duším v očistci vstup do nebe. Mysleme také na 

naši cestu s Bohem, na svaté, kteří nás oslovují a doprovázejí. Jednou se u Boha sejdeme všichni v plnosti, ale už i teď 

prožíváme kus tohoto společenství. 

                                                                                                                                                                        P. Stanislav 
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workshopů s tématy svátost smíření, 

eucharistie, svátost křtu, liturgie a 

modlitba, vedené organizujícími 

kněžími. Závěr setkání patřil adoraci 

se svátostným požehnáním v kapli 

areálu. "Po celodenním bohatém 

setkání jsme se naplnění vraceli 

domů, každý určitě obohacen a 

posílen do dalších dnů", sdílí jeden  

z účastníků. 

 
 

VZPOMÍNKA NA OTCE 

KARLA 

  

15. září jsme si připomněli nedožité 

79. narozeniny P. Karla Jaška, SDB,  

bývalého faráře v Lipníku nad 

Bečvou. Vzpomínáme na našeho otce 

Karla ve vzpomínkách a modlitbě.  

 

STUDENTSKÁ MŠE 

 

V pátek 14. září, na svátek Povýšení 

svatého Kříže, se ve farním kostele  

sv. Jakuba uskutečnila první 

studentská mše svatá mládeže 

hranického děkanátu v novém 

školním roce. Mši svatou celebroval 

náš otec Stanislav, který v kázání 

povzbudil nejen mládež k 

vysvětlování křesťanských symbolů  

dnešním lidem. Po mši svaté se na 

faře konalo milé a přátelské posezení 

s občerstvením. Děkujeme všem, 

kteří se na setkání jakkoliv podíleli.  

 

SLAVNOST V KATEDRÁLE  

 

V sobotu 1. září se v olomoucké 

katedrále sv. Václava uskutečnila 

děkovná mše svatá u příležitosti 70. 

narozenin olomouckého arcibiskupa 

Mons. Jana Graubnera, které připadly 

na 29. srpen, stejný den, kdy slaví 

narozeniny i otec Stanislav. Těchto 

olomouckých oslav byli přítomni 

také zástupci naší farnosti. Po mši 

svaté následovalo občerstvení před 

katedrálou. 
 

SLAVNOST U SV. JAKUBA  

 

29. srpen je velký den nejen 

Památkou Umučení sv. Jana Křtitele 

a narozeninami otce arcibiskupa Jana 

či připomínkou Slovenského 

národního povstání, ale (jak už bylo 

připomenuto) dalším životním 

výročím. Při i po mši sv. jsme 

děkovali Bohu za dar života otce 

Stanislava. Přítomen byl i náš rodák 

jáhen Jan, který působí od července 

ve farnosti Valašské Klobouky. 
 

SLAVNOST NA 

SPRAVEDLNOSTI  

 

Ve středu 15. srpna 2018, na slavnost 

Nanebevzetí Panny Marie, se 

slavnostní bohoslužba odehrála na 

netradičním místě – u titulární kaple  

Nanebevzetí Panny Marie zvané též 

"Na spravedlnosti" (Hranická ulice). 

V minulosti v těchto místech bývalo 

poslední rozloučení odsouzeného 

před popravou. Mše svatá na tomto 

místě se koná každý rok v tento letní 

srpnový den. Celebrantem byl 

lipenský farář P. Stanislav Suchánek. 

Účastníků bohoslužby bylo letos více 

než v minulých letech. Těšíme se za 

rok na příští oslavu tohoto velkého 

mariánského svátku. 
 

FOTBALOVÝ ZÁPAS KNĚŽÍ 
 

V pondělí 1. října 2018 se uskutečnil 

tradiční fotbalový zápas mezi 

kněžími z moravských a českých 

diecézí, utkání začalo v 15.00 v 

krásné obci Osová Bítýška. 

Zúčastnilo se přes 30 hrajících kněží 

včetně našeho otce Stanislava, 

podporu na tribuně vytvářeli zdejší 

týmáci z Centra pro mládež, 

obyvatelé a také doprovod z farností, 

odkud kněží dorazili, včetně našich 

zástupců. Kulisa byla bouřlivá a 

hnala domácí (Morava) za 

vítězstvím, které si nakonec 

zasloužili za výhru 3:0, nutno 

podotknout, že i kněží z Čech měli 

několik gólových šancí, a proto byli 

všichni odměněni potleskem. 
 

RŮŽENCOVÁ POUŤ 
 

V neděli 7. října se v Uherském 

Brodě uskutečnila tradiční 

Růžencová pouť, které se zúčastnili 

také zástupci naší farnosti. Hlavní 

mši svatou celebroval Mons. Martin 

David, pomocný biskup ostravsko-

opavský. Při homilii vysvětloval na 

praktických příkladech význam 

modlitby růžence a také vzpomenul 

na tragický odchod otce Josefa Pelce. 

Po mši svaté jsme navštívili také 

nový hřbitov, kde je otec Josef  v 

kněžském hrobu pohřben. 
 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 

V pátek 12. října se mělo uskutečnit 

tradiční spolčo mládeže, které bývá 

(s určitými výjimkami) 1x za 14 dní 

v pátek po mši svaté. V tento den byl 

ovšem program vesměs netradiční. 

Přede mší svatou proběhl růženec 

vedený lipenským společenstvím, a 

to vzhledem k přesunu ze čtvrtka, ve 

který se v měsíci říjnu tuto modlitbu 

modlí různá společenství farnosti. 

Růženec byl obětován za misie, a 

proto každý desátek měl konkrétní 

úmysl. Před obětním stolem 

byl postupně při každém Zdravásu 

skládán růženec z kamínků, které 

vyjadřovaly tyto úmysly – bolesti a 

těžkosti lidí, za které jsme se modlili. 

Na závěr zazněla mariánská píseň a 

následovala mše svatá. Po mši svaté 

jsme se přesunuli na faru, kde bylo 

připraveno povídání o měsíční 

dobrovolnické službě v Bulharsku, 

které přednesla Veronika Chrástecká. 

Veronika se zapojila do 

salesiánského projektu Cagliero 

(pojmenovaný po prvním 

salesiánském misionáři, který byl 

vyslán do Ameriky). Nadšeně sdílela 

své zážitky spolu s reáliemi 

Bulharska. S sebou přinesla také 

nejrůznější předměty a upomínky, 

které si dovezla z této cesty. V 

závěru prezentace byly položeny i 

nejrůznější dotazy, na které Verča 

mile odpověděla. Po oficiální části 

pokračovalo spolčo neformální částí 

s občerstvením. Velké poděkování 

patří nejenom Veronice, která 

zavítala až z Brodku u Přerova, ale 

také Markétě Vlčkové, která se svou 

rodinou program připravila. 
 

DĚKANÁTNÍ POUŤ 
 

V sobotu 13. října se uskutečnila 

pouť za obnovu rodin a nová kněžská 

a řeholní povolání děkanátů Hranice 

a Šternberk, které se zúčastnili také 

zástupci naší farnosti, včetně našich 

ministrantů. Účast nebyla tak hojná 

jako v minulých letech, a to 

především z důvodů kolize více akcí. 
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Program začal v 15.00 modlitbou 

růžence, vedenou farnostmi z 

děkanátu Šternberk. V 16.00 

následovala adorace s doprovodnými 

texty a písněmi, vedená farností 

Nová Hradečná a okolí (děkanát 

Šternberk). Během těchto částí 

programu centra pro rodinu obou 

děkanátů připravila program pro děti 

v prostorách dómské fary. V 17.00 

vyvrcholilo setkání pontifikální mší 

svatou slavenou pomocným 

biskupem Mons. Antonínem 

Baslerem, kterou koncelebrovali 

děkani spolu s kněžími obou 

děkanátů. Ministranti naší i jiných 

farností našeho děkanátu při liturgii 

zastávali nejrůznější funkce. Otec 

biskup v kázání připomněl důležitost 

a význam modlitby růžence v 

každodenním životě spolu s historií a 

zajímavostmi vzniku této modlitby. 

Po mši svaté byla krátká chvíle 

osobních pozdravů a sdílení, po které 

se postupně rozjíždělo do domovů. 
 

DUŠIČKOVÁ POUŤ 
 

Ve stejný den se také část našich 

farníků zúčastnila 1. dne Dušičkové 

pouti na Sv. Hostýně. Autobus vyjel 

v 15.00 od zvonice a zanedlouho 

poté dorazil na určené místo. Počasí 

na tomto posvátném vrchu bylo, 

podle svědectví zúčastněných, 

příznivé. Mši svatou v 17.00 

celebroval otec biskup Josef Nuzík 

za účasti dalších kněží. Po mši sv. 

následoval tradiční světelný průvod 

na hřbitov s krátkou pobožností. 
                                                           J. A. 

SYNODA O MLADÝCH 

  
Řím od 3. do 28. října 2018: diskuse 

s papežem Františkem o mladých 

lidech, víře a rozlišování povolání; 

českou církev na synodě zastupuje 

plzeňský biskup Tomáš Holub. 
 

O IGNÁCI STUCHLÉM, 
prvním českém salesiánu a 

duchovním otci mladých, jsme 

mnozí lipenští farníci slyšeli až na 

fryštáckém hřbitově, kde odpočívá a 

kam jsme v roce 1993 doprovázeli 

fryštáckého rodáka a od roku 1962 

lipenského občana, dělníka v TOSu, 

ale především kněze, salesiána P. 

Rudolfa Chudárka. – Jsme farností, 

ve které zanechali salesiáni své 

stopy, jako rodáci – P. Stanislav a P. 

František Jurečkovi z prvního domu 

v Křížkovského ulici, P. Eduard 

Langer z Horecka. P. Rudolf 

Chudárek zde našel u Jurečků 

domov, zaměstnání v TOSu a 

působiště svého poslání ve farnosti a 

na Sv. Hostýně. P. Karel Jašek 

působil jako duchovní správce našich 

farností od března roku 1990 do léta 

2003. – Život P. Ignáce Stuchlého 

byl vrchovatě naplněný při skonu 

v roce 1953 v domově důchodců 

v Lukově. Poslední chvíle jeho života 

jsou spjaty s P. Rudolfem 

Chudárkem. V sobotu 17. ledna 1953 

se podařilo, že se k němu spolubratr 

P. Rudolf, který byl právě v těch 

dnech propuštěný od PTP, dostal. 

S jeho pomocí „staříček“, jak byl 

důvěrně nazýván, pozvedl pravici a 

s ní požehnal vzdáleným synům a 

přátelům. Hned nato klesl do 

podušky a odevzdal duši Bohu. Bylo 

mu 84 let. 
Probíhá beatifikační proces P. Ignáce 

Stuchlého a v Salesiánském 

magazínu, který bývá k dispozici i 

v našich kostelích, je poznámka o 

tom, že zatímco budou historici, 

teologové a kardinálové tento případ 

zkoumat, je potřeba šířit povědomí o 

Ignáci Stuchlém, úctu k němu a také 

se modlit a prosit o jeho přímluvu. 

Prosit, aby provázel i naši mládež na 

cestách života. 
 

SLUŽEBNÍK BOŽÍ IGNÁC 

STUCHLÝ  
 

se narodil 14. prosince 1869 

v Horním Slezsku ve vesnici 

Boleslavi rodičům Šimonu a 

Marianně. Pokřtěn byl 15. prosince 

ve farním kostele v Píšti. Ve 

dvaadvaceti letech začal studovat 

v Olomouci pod vedením 

dominikána P. Angela Lubojackého 

z Klimkovic. Později byl přijat 

k salesiánům v Turíně 

blahoslaveným Donem Michalem 

Ruou, který byl spolupracovníkem 

Dona Boska. Věčné sliby složil 29. 

září 1896. Než se dostal do Fryštáku 

a založil v naší zemi salesiánské dílo, 

prošel mnoha úkoly, úděly a 

událostmi. Zásluhou olomouckého 

arcibiskupa Leopolda Prečana získali 

salesiáni dům ve Fryštáku od sester 

Neposkvrněného Početí a 28. září  

1927 začínají se hoši z Čech a 

Moravy s donem Stuchlým stěhovat 

z Itálie na Moravu do Fryštáku. Roku 

1935 byla zřízena v Československu 

první samostatná provincie – 

inspektorie a prvním inspektorem byl 

jmenován P. Ignác Stuchlý. Dílo se 

rozvíjelo. V Ostravě se stavěl kostel, 

v Praze ústav, později v Pardubicích, 

v Bratislavě, v Žilině. Don Stuchlý 

byl plný víry v Boží Prozřetelnost a 

v přímluvu Panny Marie Pomocnice 

a dovedl povzbuzovat k důvěře i své 

okolí. V roce 1939 začala 2. světová 

válka. V té době bylo českých 

salesiánů kolem dvou set a 

slovenských přibližně stejně. 

Přicházely rány. V únoru 1942 

zabrali okupanti dům v Ostravě, 
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v červnu při heydrichiádě poslalo 

gestapo do koncentráku nejbližšího 

spolupracovníka dona Stuchlého, P. 

Štěpána Trochtu, asi padesát 

salesiánů muselo na nucené práce, 

pak byl zabraný Fryšták. „Staříček“ 

vše snášel a trpělivě pracoval dál. 

Noviciát z Ostravy otevřel 

v Ořechově, pak spolubratři postavili 

na starostově pozemku 

v Hodoňovicích nouzový dům. Po 

válce se vrátil z koncentráku P. 

Trochta, dům ve Fryštáku se zaplnil 

novými aspiranty, vrátil se ústav 

v Ostravě a brzy se otevíraly další. 

Mníšek pod Brdy, Osek u Duchcova, 

Přestavlky, Trmice. Na jaře 1948 byl 

konečně vystřídán ve funkci 

inspektora a odchází do Fryštáku. 5.  

března 1950, kdy byl v Římě 

blahořečen Dominik Savio, který ke 

svatosti rostl ve škole Dona Boska, 

se večer na chodbě uprostřed kleriků 

skácel raněn mozkovou mrtvicí. 

Pomalu se ze záchvatu dostával, 

dával dobrý příklad trpělivého 

snášení nemoci. Přišla noc ze 13. na 

14. dubna. Ústav byl přepaden policií 

a všichni spolubratři i hoši odvezeni. 

 

 

Zůstal sám. Byl odvezen do domova 

důchodců v Lukově. Když se 

někomu podařilo dostat se k němu, 

povzbuzoval, vléval naději, jen 

vytrvat, „držet fest“! 
 

Done Ignáci Stuchlý, přimlouvejte se 

za nás, za naši mládež, pomáhejte jí, 

vyprošujte vytrvalost v dobrém a 

držet fest!  

Podle Sales. klubu mládeže Domu 

Ignáce Stuchlého 
 

BIBLE A MY 2018-19  
 

26. ročník soutěže Bible a my ve 

školním roce 2018-19 má tato 

témata. I. kategorie – 4. a 5. tř. 

Abraham, II. kategorie – 6. a 7. tř. 

Ježíšova podobenství podle Lukáše, 

III. kategorie – 8. a 9. třída a 

odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií Cesty apoštola Pavla podle 

Skutků apoštolů, IV. kategorie –  

střední školy 15 – 19 let Mojžíš a 

kniha Exodus. Do 30. listopadu 

proběhnou okresní kola, budou-li 

známy včas výsledky, přineseme 

informace o našich soutěžících 

v adventním čísle FL. 

 

                                                             

VYBRALI JSME SVÉ 

ZASTUPITELE –  

 5. A 6. ŘÍJNA 2018                            
 

Přejeme jim na cestě zastupitelské 

služby hodně síly, trpělivosti, Božího 

požehnání. Připomínáme si při té 

příležitosti v roce stého výročí 

vzniku našeho státu některá slova 

prvního presidenta T. G. Masaryka 

z knihy vzpomínek a úvah Světová 

revoluce: „Stát a politika bez 

mravního základu neobstojí.“ 

„….trpělivosti je v životě třeba! Ve 

všem všude a zejména v politice. Bez 

trpělivosti není pravé demokracie – 

demokrat bude nespokojen, nebude 

snadno upokojen, ale nesmí být 

netrpělivý. Trpělivost je zárukou 

humanity.“ „Demokracie opravdová 

žádá po každém občanovi živý zájem 

o věci veřejné a o stát; jako církev po 

věřících žádá živou víru, tak 

demokratický stát žádá po občanech 

živý politický zájem.“ 

 
 

 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Říjen 

1.11. čtvrtek Slavnost Všech svatých, mše sv. v Lipníku v 17.30 

2.11. pátek Památka zesnulých; mše sv. v Lipníku v 17.30, Charita přiveze zájemce z řad nemocných a 

starších, po mši sv. pobožnost na hřbitově  
4.11.  neděle 31. neděle v mezidobí; sv. Karel Boromejský, biskup; Bohuslávky –  hody ke Všem svatým; 

v Hlinsku a v Týně po mši sv. pobožnost na hřbitově 
9.11. pátek Posvěcení lateránské baziliky, nejstaršího papežského kostela, nese titul „Matka a hlava všech 

kostelů Města (Říma) i celého světa“ 
11.11. neděle 32. neděle v mezidobí; sv. Martin, biskup 
13.11. úterý Sv. Anežka Česká 
17.11. sobota Den boje za svobodu a demokracii; sv. Alžběta Uherská, řeholnice; státní svátek 

18.11. neděle 33. neděle v mezidobí; posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 

21.11. středa Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

22.11. čtvrtek Sv. Cecílie, panna a mučednice 

25.11. neděle  34. neděle v mezidobí: Slavnost Ježíše Krista Krále 

30.11. pátek Sv. Ondřej, apoštol. Farní ples od 20 hodin  – Kulturní dům ECHO 

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 

 
  

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

