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TÉMA ADVENTU 
 

Tématem adventu nejsou Vánoce, ale 

přicházející Bůh, ne jen ten za vlády 

Tiberia, nebo ten, který přijde na 

konci věků, nýbrž ten, který přichází. 

Pán přichází, tluče, chce vejít. Tady a 

teď. V adventu jde zejména o chuť a 

touhu Boha vstoupit do mé 

přítomnosti, být mi už teď a zde 

vším. Mám už konečně přestat od 

světa očekávat něco, co mi může dát 

jedině on. To je adventu vlastní, 

tímto naléháním je jedinečný. 

Problémem je naše oslabená 

pozornost. V adventu se člověk často 

dívá jinam, než má. Přitom mám být 

pozorný k tomu, jak Bůh miluje svět 

a chce mi být vším, jak stojí za 

dveřmi a tluče. Advent je lekcí 

pozornosti pro celý rok. Máme se 

upevnit v přesvědčení, že čas, kdy mi 

unikne, že Bůh přichází, je časem 

ztraceným. 
  
(Myšlenky z rozhovoru Aleše Palána 

s P. Karlem Satoriou Nevstoupíš 

dvakrát do stejného adventu) 
 

ADVENTNÍ CESTA 
 

podle „bodů pokoje“ papeže Jana 

XXIII. Každý bod lze žít podle 

potřeby jeden den i více. 

 

 
I. JEN PRO DNEŠEK   
SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, 
ANIŽ BYCH CHTĚL VYŘEŠIT PROBLÉM 
CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA 
 

Co všechno na mě dnes čeká! Před 

svými problémy dnes nebudu uhýbat, 

nebudu klesat na mysli, budu jim 

hledět do očí. Předám sebe i se svými 

problémy Bohu, uvědomím si: i dnes 

se o mne stará On. Jde se mnou přes 

hory a doly, výšiny i hlubiny. Stačí 

vždy jen krátká modlitba, občasné 

zamyšlení a připomenutí. 

 

 
II. JEN PRO DNEŠEK 
NEBUDU NIKOHO KRITIZOVAT 
A NAPRAVOVAT 
 

Jsem především zodpovědný sám za 

sebe, ne za druhé. Měl bych tedy 

především sám na sobě vidět všechno 

to dobré, ale i zlé. A měl bych se, 

pokud možno, vidět tak, jak mě vidí 

Bůh. On má o mém životě největší 

přehled. Jemu záleží jak na mě, tak 

ale i na lidech v mém okolí. Nyní je 

tedy pro mě důležité Kristovo slovo: 

„Jak to, že vidíš třísku v oku svého 

MARIA, JITŘNÍ HVĚZDO SPASENÍ, NAUČ DĚTI PO SVÉM VZORU ŘÍKAT OTCI: 
STAŇ SE MI. AŤ JSME STATEČNÍ A BDĚLÍ, SVĚTLO SVĚTA, SŮL A KVAS, 

ŽIVOT BOŽÍ AŤ SE VTĚLÍ DO KAŽDÉHO Z NÁS 
 

 

 
 

V Lipníku nad Bečvou 25. listopadu 2018 

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

Zdravím všechny v adventním čase.  

 

Pán přichází, je blízko, za dveřmi. Na jeho příchod se můžeme v této krátké a krásné době připravit. Pomáhá nám v tom 

krátkost dnů a délka večerů. Co jsme odkládali, na to si můžeme najít čas. Pomáhá nám liturgie svými čteními a zpěvy. 

Ježíš, Boží syn, přichází a dává se nám. Najděme si čas si to uvědomit, prožít a poděkovat.  

         

                                                                                                                                                                            P. Stanislav 
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bratra a trám ve svém oku 

nepozoruješ?“ Jen pro dnešek chci 

tedy korigovat pouze sám sebe. 
 

III. JEN PRO DNEŠEK 
BUDU ŽÍT Z JISTOTY, 
ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ 
 

Jsme Boží synové a dcery. Naše oči 

pro Boha ale osleply, naše uši pro 

jeho slovo ohluchly, ztrácíme božský 

cíl a běžíme výhradně za lidskými 

cíli. V uších nám přestává znít Boží 

volání. Jsme pyšní na to, co jsme a co 

chceme. Naše zacpané uši ale 

musíme pročistit, abychom slyšeli, k 

čemu jsme povoláni, odvalit kámen z 

našich srdcí, abychom poznali, k 

čemu nás Bůh stvořil. 
 

IV. JEN PRO DNEŠEK 
VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ 
ČETBĚ 
 

Dobrá četba je pro život duše stejně 

důležitá a nutná jako dobrá výživa 

pro život těla. „Čtěte málo, ale 

dobře!“ Otevírám si pravidelně i 

Boží slovo – Bibli? 
 

V. JEN PRO DNEŠEK 
CHCI POZNÁVAT PLÁN, KTERÝ SE MNOU 
MÁ BŮH 
 

Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná 

mé kroky a jejich rychlost, zná mé 

možnosti. Půjde se mnou za 

předpokladu, že se vydám po jeho 

cestách a že ve svých plánech 

ponechám místo na jeho dobré 

záměry. 
 

VI. JEN PRO DNEŠEK 
SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, 
ANIŽ BYCH CHTĚL OKOLNOSTI 
PŘIZPŮSOBIT MÝM PŘÁNÍM 
 

Domnívám-li se, že lidé se vždy musí 

přizpůsobit mně, promeškám mnohé 

cenné hodnoty pro svůj život. Něco 

velmi důležitého mi může být 

darováno právě v lidech, kteří jsou 

mi málo sympatičtí. 
 

VII. JEN PRO DNEŠEK 
CHCI KONAT DOBRO 
 

Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. 

Nemusím konat nemožné, mohu činit 

jen to, co je v mých lidských silách. 

Jeho dobrota totiž chce působit i 

skrze mne. Vykonám pouze to, co je 

možné, a vše ostatní ponechám 

Bohu. Vždyť je to Bůh, kdo dobro 

dává a působí. 
 

VIII. JEN PRO DNEŠEK 
VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK 
A NEBUDU O TOM NIKOMU VYPRAVOVAT 
 

Jak mohu žít tak, aby v mém okolí 

přibylo trochu dobra? 
 

IX. JEN PRO DNEŠEK 
CHCI KONAT BOŽÍ VŮLI 
 

V životě se vždy najde něco, co mi 

připravuje více starostí – nějaký 

nevyřešený problém, který přede 

mnou narůstá a skličuje mě. Proto si 

určím pořadí věcí, které je nutné 

vyřídit, a předně vykonám něco 

konkrétního, do čeho se mi vůbec 

nechce, co již dlouho odkládám. 

Když se k tomu nakonec odhodlám, 

jistě poznám, že mi najednou zbývá 

více času na vše ostatní a jak mi je 

lehce. Vždycky smím důvěřovat, že 

Bůh mi chce pomoci, stojí při mně a 

ukazuje mi cestu z každé životní 

situace. 
 

X. JEN PRO DNEŠEK 
CHCI VĚŘIT V BOŽÍ PROZŘETELNOST 
 

Bůh o mně ví a stará se o mne tak, 

jakoby mimo mne nebylo nikoho na 

světě (i kdyby okolnosti svědčily o 

pravém opaku). Bůh si mě váží, cení 

mě jako drahocenný šperk a miluje 

mne jako svou milovanou dceru nebo 

syna. 
 

XI. JEN PRO DNEŠEK 
NEBUDU MÍT STRACH 
 

Nebudu mít strach radovat se ze 

všeho, co je krásné, a budu věřit v 

dobrotu. Nebudu mít strach před tím, 

co mě jednou může potkat. Vždyť 

tolikrát je v Písmu připomínáno: 

„Neboj se, jsem s Tebou, držím Tě za 

ruku.“ Naše často „podzimní nálada“ 

by se tak měla měnit v náladu spíše 

adventní. Strach a hrůza by se měly 

měnit v očekávání krásného, co nám 

Pán přislíbil. 
                                                           

Podle Vira.cz (zpracováno podle 

knih J. Haase: „Žít pokojně“ 

                                                           

a W. Stinissena I dnes je den Boží – 

Karmelitánské nakladatelství)  

  

                                     

Z DENÍKU MLADÝCH 
 

Od ledna 2019 se začíná scházet 

"primiční tým" složený z 

dobrovolníků k přípravě primice 

našeho rodáka jáhna Jana Faltýnka v 

červenci 2019. První setkání se koná 

21. ledna 2019 v 19 hodin na faře 

v Lipníku. Obracíme se proto na 

všechny ochotné lidi, kteří by se rádi 

podíleli na přípravách (liturgie, 

výzdoba, doprava, občerstvení, 

příprava posezení, technika, ozvučení 

či jiná služba), aby se do konce roku 

nahlásili otci Stanislavovi nebo 

Jakubu Aseemovi (ceremoniář 

primice) nebo se dostavili na první 

organizační schůzku v lednu 2019 

s naším primiciantem Janem 

Faltýnkem. 
                                                            K. 

BIBLE A MY 
 

Do okresního kola soutěže Bible a 

my v Hranicích postupují ve II. 

kategorii na 1. místě Martin Anděl, 

na 2. Adélka Frydrychová, na 3. 

Barunka Vidová; ve III. kategorii na 

1. místě Sára Aseemová, na 2. 

Verunka Klesnilová; ve IV. kategorii 

na 1. místě Barunka Klesnilová, na 2. 

Lukáš Vlček. Děkujeme našim 

mladým farníkům za účast v soutěži, 

přejeme radost z četby a studia 

Písma, těšíme se na zprávy o průběhu 

okresního kola soutěže. 
 

TÝNSKÝ KOSTELÍK  

V NOVÉM  
 

Kdo z vás si v nedávné době udělal 

výlet do Týna, jistě nepřehlédl, jak 

nám náš kostel zazářil do okolního 

kraje novotou. Po vykácení tújí a lípy 

v blízkém okolí kostela, opravách 

krovů, svodů a střechy, přišla na řadu 

nová fasáda. Překvapením pro 

všechny bylo, po odstranění několika 

vrstev nátěrů, odkrytí slunečních 

hodin na jižní zdi stavby. O to 

komplikovanější pak nejspíše bylo 

jednání s památkáři. Nejen o odstínu 

malby, jejím složení, způsobu práce s 

nátěrem, ale také rozsahem 

odstranění poškozené původní 

fasády, zakrytím pracoviště před 

nadměrnou prašností do okolí a jistě 

se spoustou dalších překážek, o 
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1. Maria vešla do domu Zachariášova a pozdravila ……. 

2. Maria řekla: Duše má …… Pána. 

3. Alžběta řekla o Marii: Blahoslavená, která jsi ……. 

4. Zachariáš na otázku, jak se bude jmenovat jeho syn, napsal 

na tabulku: Jeho …..  je Jan. 

 

kterých ani nevíme, bylo nutno 

jednat s úřady. To všechno bylo 

potřeba řešit při těchto opravách. 

Otec Stanislav při nedávné mši svaté 

poděkoval všem, kdo se na opravě 

jakkoliv zúčastnili, ale všichni víme, 

že hlavní část práce, jednání s úřady, 

organizování postupu prací, nese na 

svých bedrech právě on sám. 

Myslím, že za všechny farníky mohu 

vyjádřit poděkování za jeho 

neúnavnou práci. Bohu díky za 

Stanislava, že dokáže s takovou 

vytrvalostí pečovat nejen o naše věci 

duchovní, ale také o věci světské 

jemu svěřené.  
Až se někdy budete navracet jako já 

z cest, nebo půjdete na procházku ke 

Svaté Anně nad Lipníkem, uvidíte 

sami, jak vás týnský kostelík bude 

zdravit do dálky svojí 

charakteristickou věží a svítivou 

čistotou. Už se nebude krčit za 

přerostlými tújemi, ale bude volat do 

kraje, že se tady mají lidé zastavit a 

poděkovat za všechno dobré.  
Jak bylo napsáno pod hodinami: 

,,Budoucnost nejistá, smrt jistá“, tak 

je jisté, že jenom spravedlivé a dobré 

skutky mají svoji váhu. 
  
                                         Věra Nosálová  
 

PODĚKOVÁNÍ  
 

Od jara do podzimu se starají 

Krahulovi o včasné ranní otevření a 

večerní uzavření Meditační zahrady a 

tak přispívají, aby mohla denně 

posloužit návštěvníkům zdaleka i 

domácím jako místo odpočinku, 

meditace i dětských her. Děkujeme 

za tuto obětavou službu a přejeme 

zdraví a Boží požehnání. 
 

                                         OS Lípa 
 

DĚTEM 
 

Milé děti, zveme vás prostřednictvím 

knížky Kathariny von Krosigk 24 

adventních příběhů, které ilustrovala 

Felicitas Kuhn, do Vánočního nebe 

v době adventu, v den sv. Mikuláše, 

kterého provázejí andělíčci Trdlík - 

nešika, který přišel z Hvězdného 

nebe, Zmatlík - zmatkař a popleta, 

Hoplík - užíval často slovo hoplá a 

Bumlík - bouchal dveřmi. 

„Rychle, musíme na Zem. Děti už na 

mě čekají!“ pobízel Mikuláš 

andělíčky ke spěchu. Začali 

sestupovat po dlouhém nebeském 

žebříku, ale pomalé a rozvážné 

tempo svatého Mikuláše naše 

andělíčky přestalo bavit a začali si 

hrát na babu. Málem svatého 

Mikuláše shodili. Konečně byli na 

Zemi i s pytli dárků, ale i s metlami. 

Čekaly je napjatě i trochu bázlivě 

děti. Brzy však zavládla radost, 

andělíčci rozdali dárky a nedopustili 

se žádné ze svých obvyklých chyb. 

Trdlík se Zmatlíkem z těch pěkných 

zážitků nemohli ani usnout a povídali 

si.  „Nejvíc se mi líbil Péťa,“ 

prohlašoval Trdlík. „Měl takovou 

radost z toho dřevěného koníčka.“ 

„Není divu,“ vysvětloval Zmatlík. 

„Už loni si ho přál, ale byl strašně 

zvědavý, a když nebyla maminka 

doma, našel dárečky a prstíkem 

natrhl obal a v něm uviděl koníčka. 

Maminka si dírky všimla a koníčka 

poslala zpátky do Vánočního nebe. O 

Vánocích Péťa plakal, protože 

koníčka nedostal. Ale od té doby se 

velice snažil nebýt tak moc zvědavý. 

Proto mu ho svatý Mikuláš letos 

přinesl.“  
 

TAJENKA 
 

Trdlík zabouchal na bránu 

Vánočního nebe. Svatý Petr velkým 

klíčem odemkl. Před ním stál malý 

andělíček, přešlapoval z nohy na 

nohu, přitom si ty nohy nějak popletl, 

zakopl, zachytil se klíčů svatého 

Petra, kroužek povolil a nešika 

s rámusem upadl i s klíči a už ze sebe 

sypal: „Jmenuji se Trdlík. Přicházím 

z Hvězdného nebe. Tam jsem každý 

večer zavěšoval hvězdy. Přitom mi 

občas nějaká spadla. Lidé se pak 

radovali. Říkali: Podívejte se, padá 

hvězda! Ale velký anděl z toho 

žádnou radost neměl. Dal mi jméno 

Trdlík. To znamená něco jako 

nemehlo. Mám totiž obě ruce …. . 

 

 
 

Z HISTORIE KOSTELA 

SV. JAKUBA  
 

1878 -  daroval kostelu velkoměšťan 

lipnický Jan Rösner obrazy křížové cesty  

1888  -  zakoupeny sochy Panny 

Marie Lurdské a sv. Josefa 
1903  -  zakoupena socha Božského 

Srdce Páně 
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DOOPRAVDY VLASTNÍM 

TO, 

CO UMÍM DAROVAT 

 
Pokud mohu dát, jsem otevřený a 

bohatý nejen tím, co vlastním, 

nýbrž velkodušností a schopností 

darovat. Pokud totiž něco neumím 

darovat, pak jsem naopak já 

majetkem oné věci, která má nade 

mnou moc, a jsem jejím otrokem. 

Vlastnictví dober je příležitost 

k jejich rozmnožení za pomoci 

tvořivosti a jejich velkodušného 

užívání, což vede k růstu v lásce a 

ve svobodě. 
Z katecheze papeže 

Františka  k sedmému přikázání  
7. listopadu 2018 

 

 
„Na počátku Bůh svěřil zemi a její 

zdroje společné správě lidstva, 

aby o ni pečovalo, svou prací ji 

ovládalo a těšilo se z jejích plodů. 

Dobra stvoření jsou určena všemu 

lidskému pokolení.“  

 
Katechismus KC 

 

 
 

 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Prosinec 

1.12. sobota 16.00 – žehnání adventních věnců v kostele sv. Františka 

2.12. neděle 1. neděle adventní, žehnání adventních věnců, adventní setkání rodin na faře v Lipníku od 15.00, 

v 16.30 průvod s lampičkami do kostela, v 17 hodin setkání u adventního věnce na náměstí 
5.12. středa Po večerní mši svaté přijde sv. Mikuláš 

7.12. pátek Večerní mše sv. ze slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie 
8.12. sobota Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. 

Pečení vánoček na faře v Lipníku od 8.30 

9.12. neděle 2. neděle adventní 
16.12. neděle 3. neděle adventní – od 14 do 16 hodin svátost smíření 

22.12. sobota Od 8 hodin příprava stromků v kostele sv. Jakuba, od 9 hodin zdobení, od 10 hodin úklid kostela 

23.12. neděle 4. neděle adventní – při mších udílení svátosti pomazání nemocných.  

U adventního věnce na náměstí vystoupí Josefky 
24.12. pondělí Štědrý den – 15.00 mše sv. v Hlinsku, v 16.00 troubení z věže kostela sv. Jakuba, ve 22.00 noční 

mše sv. v Lipníku  

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/

