V Lipníku nad Bečvou 23. prosince 2018
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

DÁL PŮJDEM CESTOU ZNÁMOU, JÍT S NÁMI KAŽDÝ SMÍ,
K TÉ STÁJI KRYTÉ SLÁMOU, KDE DÍTĚ MALÉ SPÍ
Zdravím všechny farníky a čtenáře Farních listů!
V adventu jsme volali Přijď, Pane Ježíši, a on přišel. Naplňuje nás to velkou radostí a pokojem. Bůh se nám
přiblížil víc, než bychom si mohli přát nebo představit. Stal se jedním z nás. Malý Ježíšek v jesličkách je i
Všemohoucím Bohem. Volejme tedy: Pane, zůstaň s námi!
P. Stanislav
TAJEMSTVÍ VÁNOC
Uprostřed noci se ve stáji narodilo
dítě. A sláva Páně se rozzářila kolem
pastýřů, jimž anděl zvěstoval
radostné poselství o narození
Spasitele. Jan nám popisuje tajemství
Božského vtělení touto tajuplnou
větou: „A Slovo se stalo tělem a
přebývalo mezi námi.“ Postavil si
mezi námi stan, s ním a v něm jsme
mohli spatřit Boží slávu, „slávu
jediného Syna svého Otce, plného
milosrdenství a pravdy“. Bůh se
vtělil do smrtelného a slabého těla.
Zasadil zárodek své nesmrtelnosti do
naší smrtelnosti, odvážil se vstoupit
do
slabého,
pomíjivého
těla,
abychom ho potkali tam, kde jsme i
my. A tak ve své slabosti zakoušíme
Boží sílu, ve své smrtelnosti jeho
nesmrtelnost, ve své temnotě jeho
jas. Jedna modlitba vyjadřuje
tajemství Vánoc prostými a zároveň
jímavými slovy: „Všemohoucí Bože,
tys podivuhodně stvořil člověka a
s ještě větší láskou ho obnovil. Dej,
ať také my máme účast na jeho
božství, když on sám se stal jedním
z nás a přijal účast na našem lidském
životě.“ O Vánocích křesťané
poznávají, že Bůh podivuhodně
stvořil člověka. Když ho stvořil,
poznal, že to všechno bylo dobré.
Stvořil nás ke svému obrazu, jako
muže a ženu. Ale my lidé jsme
postupně v sobě ten neposkvrněný
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obraz Boží pošpinili. A tak nám Bůh
poslal svého Syna, aby se ten obraz
mohl znovu rozzářit ve své plné
kráse. V Ježíši tak můžeme spatřovat
člověka takového, jakého původně
stvořil
Bůh,
nepokřiveného,
nepodlehnuvšího silným emocím,
člověka neproměněného lačností a
nenasytností. Právě v této době víc
než jindy potřebujeme mít před
očima skutečný obraz člověka
převtěleného Ježíše. (…) Náš život se
změnil. Nejenomže jsme spatřili
nádheru Božího života v Ježíšově
podobě,
ale
stali
jsme
se
spoluúčastníky Božího vtělení. Naše
povaha se změnila. Naplnila se

Božím životem, Boží silou, Božím
světlem.
Anselm Grün: Vánoční rozjímání

TICHÁ NOC, PŘESVATÁ
NOC,
jedna z nejznámějších vánočních
písní, jejíž text napsal kaplan a
básník Josef Mohr a zhudebnil učitel
a varhaník Franz Xaver Gruber.
Poprvé zazněla 24. prosince roku
1818 v Rakousku, v solnohradském
Oberndorfu. Zrodila se v těžkých
časech, po desetiletích válečných
konfliktů v celé Evropě, v době
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poznamenané strachem, nejistotou,
hladem. A proti tomu se staví
skutečnost, která vypravuje o míru a
štěstí tam, kde „Boží láska bdí“.
Slovy „tichá“ a „přesvatá“ Josef
Mohr popisuje tajemství Vánoc svým
současníkům i nám. Bůh se nám
narodil v tichu noci, právě tak se
chce narodit do ticha našich srdcí.
Tam, kde je Bůh v nás, vzniká
posvátný, zářivý prostor. V takovém
prostoru jsme i my štastni a noc se
proměňuje v tichou a přesvatou.
Proto ta píseň, která obešla celý svět,
zůstává trvalým výrazem naší
hluboké touhy po skutečném štěstí i
po ztraceném ráji.
Podle rozjímání Anselma Grüna
ZPĚVÁKŮM A HUDEBNÍKŮM

„Vaše hudba a zpěv jsou pravým
nástrojem evangelizace v míře, v níž
se stáváte svědky hloubky Božího
slova, která se dotýká lidských srdcí,
a doprovázíte slavení svátostí,
zejména svaté eucharistie, způsobem,
který umožňuje pocítit krásu Ráje.
Neztrácejte nikdy ze zřetele tento
úkol, tak důležitý pro život našich
komunit.“
Těmito slovy papeže
Františka k sedmi tisícům účastníků
Mezinárodního setkání církevních
sborů (varhaníků, schol) v Římě
v listopadu
2018
chceme
připomenout i našim zpěvákům a
hudebníkům jejich roli a poděkovat
za
jejich
působení
v našich
farnostech.

DÍKY ZA UPLYNULÝ ROK
Dobrý Bože, děkuji za všechno, cos
mi v uplynulém roce daroval.
Provázel jsi mě a chránil před tím,
abych nezbloudil. Odpusť, co jsem
propásl nebo udělal špatně. Požehnej
tento nový rok, ať se nově rozzáří
původní jas mé duše. Myslím na
všechny lidi, s nimiž jsem se setkal a
dělil o svůj život v roce uplynulém, i
na ty, s nimiž se v novém roce
setkám. Žehnej našim setkáním,
lidem, s nimiž se dělím o svůj život,
a daruj nám srdce plné pokoje a
lásky.
Podle Důvěrných slov
Anselma Grüna
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VYŠLA HVĚZDA

BIBLE A MY

Bože, Tvá sláva zazářila celému
světu v dítěti v jesličkách. Mágům
vyšla hvězda. Tvé světlo je vyslalo
na pouť, aby Tě hledali, nalezli a
vzývali…. V dítěti rozpoznávají
krále, kterému darují své zlato, Boha,
kterému přinášejí kadidlo, a lékaře,
který za ně zemře, aby uzdravil jejich
rány. Jemu věnují myrhu, léčivou
bylinu z ráje, která uzdravuje
všechny rány.

Naši mladí farníci 22. listopadu 2018
v Hranicích na okresní soutěži Bible
a my získali toto umístění: Ve II.
kategorii se na 1. místě umístil
Martin Anděl, ve III. kategorii byla
na 3. místě Verunka Klesnilová a na
5. Adélka Fridrichová, ve IV.
kategorii byla 3. Barunka Klesnilová
a 4. Lukáš Vlček. Děkujeme všem
soutěžícím i těm, kdo jim pomáhali,
za přípravu, účast a pěkné výsledky,
přejeme dobrou další cestu s Písmem
svatým.

Důvěrná slova – Anselm Grün

ZE SYNODY O MLADÝCH

13. FARNÍ PLES

28. října 2018 skončilo zasedání
biskupské synody o mladých
hlasováním
o
závěrečném
dokumentu. Synodní otcové se
k mladým světa obrátili dopisem,
jehož závěrečná slova připomínáme i
vám, naši milí mladí farníci: „Církev
a svět naléhavě potřebuje vaše
nadšení. Provázejte slabší, chudé a
životem raněné. Jste přítomností.
Buďte i zářivější budoucností.“

V letošním roce si připomínáme 100
let od založení Československé
republiky.
Napříč
zemí
tak
vzpomínáme na zásadní okamžik
v příběhu našeho národa. V úvodu
bych ráda citovala Václava Havla. –
„Masaryk nejednou vysvětloval, že
naše otázka je otázkou lidskou. Chtěl
tím říct, že nejlepším a vlastně
jediným možným národním a státním
programem je vytvářet dobré lidské
společenství.“
Vaše farní společenství, které jsem
měla možnost zažít na farním plese,
vnímám jako druh tohoto, „dobré
lidské společenství“, jež měl náš
prezident Masaryk na mysli. Viděla
jsem to na parketě ve veselém tanci,
na fotografiích zachycujících vaši
činnost, ve vzpomínce na zesnulého
otce Josefa, ve všudypřítomných
družných rozhovorech, v široké škále
účinkujících, ve scénkách a konečně
ve vašich tvářích. Krásný prostor
kulturního střediska Echo hostil
výjimečnou událost.
Přijímat se takoví, jací jsme.
Inspirovat se navzájem. Pomáhat si.
Žít dobré lidské společenství – náš
úkol, naše poslání. Kéž se vám daří i
nadále – ze srdce přeje

Závěrečný dokument
je rozčleněný do tří částí. V duchovní
rovině se inspiruje biblickou pasáží o
cestě do Emauz: I. Kráčel s nimi; II.
Otevřely se jim oči; III. Vydali se na
cestu.
První část se mimo jiné zabývá i
školou a farností jako církví na
určitém území; uměním a hudbou
jako pastoračními nástroji; rodinou a
její rolí jako společenstvím víry a
domácí církve; rolí prarodičů na
náboženské výchově; varuje před
oslabováním postavy otce a před
stylem života těch dospělých, kteří
chtějí za každou cenu působit
mladistvě.

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE
Panama 23.-28. ledna 2019
„ Mějte odvahu vstoupit do svého
nitra a zeptat se Boha: Co po mně
žádáš? Dovolte, aby k vám Pán
promluvil, a uvidíte, jak se váš život
promění a naplní radostí.“
Z poselství papeže Františka
k mladým poutníkům

Róza Fadrná z Letovic

DÍKY ZA PLES 2018
všem, kdo se o farní ples
zasloužili,
organizátorům,
sponzorům, účinkujícím a všem
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dalším pod tradiční Gabčinou
taktovkou.
VÁNOČKY

Letos byl jako Dítě světla vybrán
skaut
z Horního
Rakouska
jedenáctiletý Niklas Lehner, aby
zapálil plamen Betlémského světla
v jeskyni
narození
Ježíše.
Je
ministrantem, v místním sboru je
bubeníkem, hraje fotbal. Světlo
přivezl z Betléma do Lince, kde
tradice cest Betlémského světla před
třiceti lety započala. Odtud je přivezli
čeští skauti do naší vlasti, 16.
prosince je převzali biskupové
v Praze, Brně a Olomouci. Odtud pak
je skauti rozváželi dál, tak
připutovalo i k nám.

PODĚKOVÁNÍ
Všem,
kteří
v tomto
roce
jakkoliv pečovali o naše kostely,
kaple – úklidem, čistým prádlem,
květinami,
prací
v zahradách,
opravami – a tak se spolu se scholou,
hudebníky, služebníky u oltáře,
katechety, modlitebními skupinami,
modlitbou růžence a dalších činností
a modliteb podíleli na živosti našich
farností a přispívali k větší cti a slávě
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Milé děti, v adventním čísle Farních
listů jsme se setkali s andělíčky
Trdlíkem, Bumlíkem, Zmatlíkem a
Hoplíkem
o
svátku
svatého
Mikuláše. Jejich život a práce ve
Vánočním nebi rychle pokračovaly.
Pekli perníčky, zdobili je čokoládou,
vyprávěli si, četli psaníčka od dětí a
pomáhali Ježíškovi plnit přání,
nacvičovali v orchestru, pracovali
v opravně hraček, se kterými děti
nešetrně zacházely. Nejvíc bylo
Trdlíkovi líto medvídka, který měl
roztržené bříško a moc plakal a
vzpomínal na Jirku, kterému dříve
patřil. Od Kašpárka se však dověděl,
že Jirka na něho vzpomíná a lituje, že
s ním špatně jednal. Tak mu Trdlík
sešil bříško a medvídek se těšil na
setkání s Jirkou u stromečku. Potom
v truhlářské dílně opravovali nohy u
stolu, vyráběli židle a červenou
barvou je natírali. Pak ještě
vystřihovali a lepili vláček, parník a
také kreslili obrázkové knížky.
Nakonec všechno srovnali do
pěkných balíčků a vynesli k nebeské
….. , aby mohl Ježíšek vyjet na Zem.
Konečně vyjel a andělíčci ho
sledovali, chtěli vidět, jak se děti
z dárků radují, když na nich
s takovou láskou pracovali. Viděli
radost všech dětí, viděli i Jirku, jak
radostně objal svého starého
opraveného medvídka. Trdlík byl
také šťastný. Vždyť není většího
štěstí, než když uděláme někomu
radost.
Z vyprávění vypadlo jedno malé
slovo. Když vyřešíte tajenku, lehce je
doplníte.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

V sobotu 8. prosince 2018 lipenskou
faru provonělo pečení vánoček.
Zkušené a obětavé farnice je napekly,
abychom v neděli 9. prosince mohli
jejich zakoupením přispět na matky v
nouzi. Výtěžek je 10.800,- Kč. Díky
za dobré pečivo i za možnost přispět
tak troškou pomoci do mlýna dobra.

n

DĚTEM

Boží pod vedením duchovního otce a
dělníka mnoha oblastí P. Stanislava,
patří poděkování a přání Božího
požehnání do díla nového roku.
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1. Ježíšek se narodil v ……. 2. Žil s rodiči v …….. 3. Jezulátko uctíváme jako malého ….. 4. Přejeme si
šťastné a veselé …… 5. Těšíme se na Živý betlém a na setkání s některými andělíčky v Meditační ……. .
FARNÍ LISTY 8/2018
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
Prosinec
24.12.

pondělí

25.12.
26.12.

úterý
středa

27.12. čtvrtek
28.12. pátek
30.12. neděle
31.12. pondělí
Leden 2019
1.1.
úterý
4.1.
5.1.
6.1.
13.1.
18.1.
20.1.
24.1.
27.1.
Únor
2.2.
3.2.
10.2.
11.2.
17.2.
22.2.
24.2.
Březen
1.3.
3.3.
6.3.

Štědrý den – 15.00 mše sv. v Hlinsku. V 15.30 v Týně zpívání u jesliček. V 16.00 koledy z věže
kostela sv. Jakuba. Ve 22.00 noční mše sv. v Lipníku – s podvečerem začíná doba vánoční
Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční, nedělní pořad bohoslužeb, v 16 hodin Živý betlém
Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 9.30, v 16.00 koncert Přerovského komorního orchestru v kostele
sv. Jakuba
Svátek sv. Jana Evangelisty
Svatých Mláďátek betlémských
Svátek Svaté rodiny, obnova manželských slibů
Sv. Silvestr I.; v 16.00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok

pátek
sobota
neděle
neděle
pátek
neděle
čtvrtek
neděle

Slavnost Matky Boží – nedělní pořad bohoslužeb; Světový den modliteb za mír; od 1. do 15.
ledna probíhá Tříkrálová sbírka
1. pátek v měsíci
Tříkrálová sbírka
Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů – od 18. do 25. ledna Týden modliteb za jednotu křesťanů
2. neděle v mezidobí, cyklus C
Sv. František Saleský, biskup, učitel církve, patron novinářů a katolických spisovatelů
3. neděle v mezidobí

sobota
neděle
neděle
pondělí
neděle
pátek
neděle

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
4. neděle v mezidobí; svatoblažejské požehnání
5. neděle v mezidobí
Panna Maria Lurdská; Světový den nemocných; Národní týden manželství
6. neděle v mezidobí
Svátek Stolce sv. Petra
7. neděle v mezidobí – sbírka Haléř sv. Petra

pátek
neděle
středa

1. pátek v měsíci
8. neděle v mezidobí
Popeleční středa – den přísného postu

KATOLICKÝ SPOLKOVÝ
DŮM
V úterý 11. prosince 2018 se konala
na Nadsklepí mimořádná valná
hromada
KSD.
Novým
místopředsedou byl zvolen pan Mgr.
Jaroslav Vacek, náhradníkem paní
Ing. Eva Slánská. Byli přijati tři noví
členové spolku. Živá a věcná
rozprava přítomných by mohla být
dobrým znamením pro další cestu
KSD. Kéž je požehnaná.

PRIMICE NA OBZORU
Připomínáme:
Od ledna 2019 se začíná scházet
„primiční
tým“
složený
z dobrovolníků k přípravě primice
našeho rodáka Jana Faltýnka
v červenci 2019. První setkání se
koná 21. ledna 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 s naším primiciantem Janem
Faltýnkem.

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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