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SVATÝ TÝDEN 
 

je časem milosti, kterou nám dává 

Pán, abychom otevřeli brány svého 

srdce, svého života, svých farností, 

hnutí a sdružení, abychom vyšli 

vstříc druhým, stali se bližními a 

nesli světlo a radost své víry. 

Prožívat Svatý týden znamená stále 

hlouběji si osvojovat Boží logiku, 

logiku kříže, která není v první řadě 

logikou bolesti a smrti, nýbrž lásky a 

sebedarování, jež vede k životu. 

Znamená to osvojovat si logiku 

evangelia. 

  

Papež František: Milosrdenství 

 

MLUVA VELKÉ NOCI 
 

Připadá nám to symbolické, když se 

uprostřed jara nacházejí Velikonoce. 

Předně je to připomínka první Veliké 

noci, v níž tajemný, podivuhodný 

izraelský lid na rozkaz Boží pod 

vedením Mojžíšovým vyšel 

z egyptského otroctví – kolem roku 

1300 př. Kr. – do zaslíbené země – 

Kanaan, Izrael. A slavení druhé 

Veliké noci, křesťanské r. 33 n. l., 

kdy z hrobu třetího dne vstává 

z mrtvých Ježíš Kristus, je 

potvrzením Kristova vítězství nad 

světem i smrtí – obraz to i našeho 

života – cesty radosti i bolesti, smrti, 

a jednou i vzkříšení těl ve věčných 

Velikonocích. Ono totiž velikonoční 

Ježíšovo utrpení, provázené bolestí 

tělesnou i bolestí zrady přátel, není 

ničím jiným než dokladem veliké 

lásky Boží k člověku.  Lásky, která 

 

nehledala sama sebe, ale dobro, 

spásu druhých, která se obětovala až 

do krajnosti, aby člověk na to pak 

odpověděl láskou k němu. Ne však 

citovou, ale vírou v jeho pravdu a 

životem podle jeho zásad, jakožto 

cesty k blaženému proměnění, které 

má být i konečným dosažením 

životního cíle, a tím i plnosti člověka. 

A tak, až budeme po dlouhém 

postním mlčení zpívat radostně 

Aleluja – Chvalme Pána – 

vzpomeňme si, že ne samým 

chlebem, prací či zábavou žije 

člověk, ale že je třeba k tomu přidat i 

prvek duchovní… 

To nám budou připomínat i různé  

 

ZVYKLOSTI 

VELIKONOČNÍ  
 

Velikonoční beránek na našich 

stolech – symbol Ježíše Krista, který 

jako tichý, pokorný beránek svou 

smrtí na kříži snímal hříchy všeho 

světa – i naše. Velikonoční vajíčko – 

symbol vzkříšení nového života, také 

hrob Kristův, temný a chladný a 

zdánlivě bez života se zažehl jiskrou 

světla a tepla a vyšel z něho 

PŘIJMI ZMRTVÝCHVSTALÉHO JEŽÍŠE, ABY VSTOUPIL DO TVÉHO ŽIVOTA, 

PŘIJMI JEJ JAKO PŘÍTELE, S DŮVĚROU 

 

Bože, ty nám dopřáváš, abychom každý rok prožívali radost ze vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista;  

dej, ať se naše velikonoční radost jednou promění v radost věčnou! 

 

V Lipníku nad Bečvou 14. dubna 2019 

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

Ježíš žije, radujme se! 
 

Drazí farníci,  
 

i jarní příroda nám dává naději. Všechno znovu ožívá, zelená se a kvete. Ježíš nám ukázal Otce, prožil oběť 

na kříži a přemohl smrt. Je Pánem nade vším, i nad životem. Zve nás, abychom byli jeho přáteli. Vede nás i v 

maličkostech k Otci. Nabízí nám vše, co má, nic si nenechává jen pro sebe. Máme naději, velkou naději, která 

se opírá o zkušenosti s Ním. Kéž Ježíš proměňuje náš život.   

                                                                                                                                                         P. Stanislav 
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vzkříšený Ježíš. Velikonoční 

mazanec – připomínka nekvašených 

chlebů – symbol mravní čistoty, které 

o Velikonocích jediné mohou být 

v domech izraelských, vše kvašené 

muselo být odstraněno, tedy hřích a 

špatnost, ano, i z našeho života 

svátostnou zpovědí.                                                
                                                            

Z knihy Co čas přivál P. Antonína 

Pospíšila, rodáka z Horních Nětčic 

 

 

MŠE JE PAMÁTKA 

KRISTOVA 

VELIKONOČNÍHO 

TAJEMSTVÍ 
 

Je to možnost podílet se na Jeho 

vítězství nad smrtí a hříchem, dává 

plný smysl našemu životu. V čem 

spočívá biblický význam „památky“? 

Ta „není pouze vzpomínkou na 

minulé události, ale jistým způsobem 

je zpřítomňuje a aktualizuje. Právě 

tak chápe Izrael své vysvobození 

z Egypta: kdykoliv se slaví 

Velikonoce, zpřítomňují se ve 

vědomí věřících události exodu 

(odchodu z Egypta), aby s nimi 

srovnali svůj život“. 

Pán Ježíš se kvůli nám stal lámaným 

chlebem a zahrnuje nás veškerým 

svým milosrdenstvím a láskou, jako 

to učinil na kříži, aby tak obnovil 

naše srdce, naše bytí a náš způsob 

vztahování se k němu a k bratřím. 

Účastnit se mše, zejména v neděli, 

znamená mít podíl na vítězství 

Vzkříšeného, být osvíceni Jeho 

světlem a prostoupeni Jeho žárem. 

Slavením eucharistie nám Duch 

Svatý dává účast na božském životě, 

který je schopen proměnit celou naši 

smrtelnou bytost… Toto je mše: 

účast na Ježíšově umučení a smrti, 

vzkříšení a nanebevstoupení. Jdeme-

li na mši, je to totéž, jako bychom šli 

na Kalvárii. Představme si, že jsme 

ve mši na Kalvárii a víme, že tamten 

člověk je Ježíš… Zajisté bychom 

mlčeli, slzeli a také se radovali, že 

jsme spaseni. Když jdeme do kostela 

účastnit se mše, přemýšlejme o tom, 

že jdeme na Kalvárii, kde Ježíš dává 

svůj život za mne.  
Podle skript CPRŽ  

S papežem Františkem o mši svaté 

MISSA CHRISMATIS, 
 

doslovně přeloženo „mše křižma“, 

která se slaví dopoledne na Zelený 

čtvrtek v katedrále. Slovo křižmo 

(směs oleje a vonného balzámu) 

pochází z řečtiny a znamená 

pomazání. Je to tedy mše se 

svěcením posvátných olejů (olej 

katechumenů, křižmo a olej 

k pomazání nemocných) a obnovou 

kněžských slibů. Večer potom slaví 

kněží ve své farnosti mši svatou na 

památku Večeře Páně. 

 

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ 
 

Primice – je první mše svatá, kterou 

novokněz po vysvěcení slouží za 

účasti farního společenství, ze 

kterého pochází. Pojmenování 

„primitie“ pochází z latiny a 

znamená prvotina nebo „prima 

missa“ – první mše. Slaví se obvykle 

první den po vysvěcení. Náš jáhen 

Jan přijme svěcení v olomoucké 

katedrále od otce arcibiskupa 29. 

června 2019 a 30. června se 

připravuje jeho primice v kostele sv. 

Jakuba v Lipníku n. B. Na závěr 

primiční mše svaté uděluje novokněz 

zvláštní – novokněžské požehnání.  
Vytrvale se modlíme za všechny, kteří se 

připravují na kněžské svěcení, zvláště za 

našeho jáhna Jana, za Boží vedení při 

přípravě primiční slavnosti v lipenské 

farnosti, za její bohaté duchovní plody. 

 

PRIMICE PODNĚCUJE 

K OHLÉDNUTÍ 
 

za těmi kněžími, kteří z farnosti 

vzešli, a za těmi, kteří ve farnosti 

působili. (To se ve stručnosti objeví 

v připravované primiční brožurce.) 

Většina z nich si nese 

v životopisných datech devítku, 

stejně jako náš primiciant, nebo má 

v roce 2019 půlkulaté výročí. 

V tomto čísle FL zmíníme některé 

z nich. Děkan Jiří Balšánek má 375. 

výročí narození, P. Jan Baďura 160., 

P. Antonín Kleveta 115., P. Stanislav 

Jurečka 110., P. František Jurečka 

105. Poslední dva jmenovaní spolu 

s nejstarším bratrem Janem se 

narodili v prvním domě ulice 

Křížkovského – cestou z náměstí ke 

kostelu, dnes Papírnictví. Jan Jurečka 

(1901–1950) byl profesorem na 

Arcibiskupském gymnáziu v Kro-

měříži, Stanislav a František byli 

salesiáni. V tomto domě našel domov 

P. Rudolf Chudárek SDB po návratu 

z vězení v roce 1962. Zde také 

pobýval na odpočinku v červenci 

2002 P. F. Bílek v péči paní Anny 

Valeriánové, než ještě v tomtéž 

měsíci odešel na odpočinek do 

věčného domova.  

Čím bylo naplněno šedesát šest let 

života P. Stanislava Jurečky? 

P. STANISLAV JUREČKA 

SDB 
 

Narodil se 4. února 1909 v Lipníku 

nad Bečvou. Začal studovat na 

Arcibiskupském gymnáziu v Kro-

měříži. Potom v roce 1925 odejel s 

druhou výpravou chlapců studovat do 

Perosy Argentiny v Itálii k 

salesiánům. Začal zde v roce 1926 

noviciát, ale ze zdravotních důvodů 

ho nedokončil. Salesiánů se však 

nevzdal. V roce 1931 společně 

s bratrem Františkem vstoupili do 

noviciátu ve Sv. Beňadiku na 

Slovensku. Oba zde složili 6. srpna 

1932 první sliby. Stanislav ve Sv. 

Beňadiku nějaký čas zůstal. Další 

studia absolvoval v Lublani 

v tehdejší Jugoslávii, kde byl 3. 

července 1938 vysvěcen na kněze. 

V letech 1938–1950 pracoval 

s mládeží v ústavech Don Boskova 

díla v naší vlasti. Dobu od 14. dubna 

do 1. září 1950 strávil jako řeholník 

v internaci. Od 1. září 1950 potom 

nastoupil na základní vojenskou 

službu k útvaru PTP. Od 1. června 

1952 do 15. září 1965 pracoval jako 

dělník v různých odvětvích 

národního hospodářství, protože byl 

bez státního souhlasu k duchovenské 

službě. Od 1. září 1965 do 1. 

listopadu 1968 působil jako 

kooperátor u sv. Michala v Olomouci 

a od 15. září 1965 byl zároveň veden 

už jako důchodce. Od 1. listopadu 

1968 působil nejprve jako 

administrátor a od 1. července 1973 

jako farář v Olomouci – Nové Ulici. 

Začátkem roku 1975 byl postižen 

záchvatem mozkové mrtvice a ve 



FARNÍ LISTY 2/2019    ________________________________________________________________3 

středu 9. dubna 1975 zemřel. Podle 

svého výslovného přání byl pochován 

v úterý 15. dubna 1975 na hřbitově 

v Olomouci – Nové Ulici mezi svými 

farníky. Psal a překládal z cizích jazyků, 

skládal básně. Byl vzdělaný, skromný a 

houževnatý.  
Podle svědectví z farnosti  Nová Ulice 

v Olomouci 

 

P.ThDr. ANTONÍN 

KLEVETA 

bydlel v Jezerské 

ulici. Pamětníkem 

jeho života je paní 

Daňková, která 

uchovala a věnovala 

kartičku vydanou při jeho pohřbu 

před 50 lety, z níž je tato fotografie. 

Letos si připomínáme 115. výročí 

jeho narození. 

P. EDUARD LANGER SDB  
 

bydlel v domku po 

rodičích na nároží 

ulice Na Horecku a 

Dr. Brzobohatého. 

Působil v_ salesián-

ském noviciátě v 

Hodoňovicích a 

v Brně, internován byl v Oseku u 

Duchcova a v Želivě. Poté pracoval 

v Severomoravských energetických 

závodech v Přerově. Zemřel před 25 

lety 2. července 1994. 
 

BIBLE A MY 
 

22. března se v ústředním kole soutěže 

„Bible a my“ prosadil svými 

vědomostmi na 6. místo náš farník a 

ministrant Martin Anděl. Blahopřejeme 

Martinovi a také děkujeme za obětavost, 

s níž do soutěže šel. Volil mezi 

dovolenou s rodiči a soutěží Bible a my. 

Přejeme jemu i ostatním dětem a 

mládeži, kteří se do soutěže zapojují, aby 

vytrvali a studium Bible jim přinášelo 

radost. 

 

 
 

Vzali jste si kasičku Postní almužny.  

Proč? Abyste si něco, co zrovna není 

potřeba k životu, odřekli a ušetřený 

obnos odložili pro ty lidi, kteří často 

nemají ani na to základní k životu. 

Proč? Pro Tebe, Pane Ježíši, který jsi 

řekl, že co uděláme pro jednoho 

z nejmenších (nejpotřebnějších), 

udělali jsme pro Tebe.  

Na letošní krabičce nejsou vaše 

doporučení na využití almužny. Ale 

pokud víte o nějakém případu nouze 

ve svém okolí, upozorněte na něj 

Charitu tím, že do krabičky vložíte 

lísteček se vzkazem. Děkujeme. 

                                                  
     Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO 

 

Srdečně vás zveme 
 

na charitní Setkání v Meditační 

zahradě v Lipníku nad Bečvou ve 

čtvrtek 13. června 2019 v čase od 15 

do 18 hodin. Představíme vám naše 

sociální a zdravotní služby, změříme 

krevní tlak a glykémii, ukážeme 

kompenzační pomůcky a také 

výrobky uživatelů našich služeb, 

můžete si vytvořit maličkost pro 

radost v dílničce Nízkoprahovky 

Fénix. Připravujeme pro vás 

pohádkové představení DIVADLA 

TILIA, taneční vystoupení souboru 

BÁJEČNÝ ŽENSKÝ z Majetína, 

taneční skupinu PROGRESS MINI, 

k poslechu zahraje cimbálová muzika 

KLOČÉNEK a další.  
 

Těšíme se na Vás!   

 

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ  
 

Přijmi Zmrtvýchvstalého Ježíše, aby 

vstoupil do tvého života, přijmi jej 

jako přítele, s důvěrou. On je život! 

Pokud jsi byl až doposud daleko od 

Něho, učiň malý krok: přijme tě 

s otevřenou náručí. Odhodlej se 

riskovat a nebudeš zklamán.Zdá-li 

se ti obtížné jej následovat, neměj 

strach, svěř se mu, buď si jist, že On 

ti je nablízku, je s tebou a daruje ti 

pokoj, který hledáš, i sílu žít tak, jak 

chce on. 
 

Z Velikonoční vigilie papeže Františka 

připravila Charita Hranice 

 

 

 

 

9. ročník Svatojosefské 

pěší pouti na Sv. Hostýn 
 

Devět poutníků se v sobotu ráno 16. 

března ve 4.30 hodin vydalo po úvodní 

modlitbě v kostele sv. Jakuba na 9. pěší 

pouť na Svatý Hostýn. Sledovali jsme s 

mírnými obavami vývoj počasí, který 

sliboval deštivé ráno. Nicméně nakonec 

to bylo sice bez sluníčka, ale hlavně bez 

deště. V pohodě jsme po silnici došli do 

Hlinska, kde nás i tentokrát čekalo 

občerstvení, které připravily Liduška a 

Tonička, farnice z Hlinska. Z Hlinska se 

k nám letos nikdo nepřidal, takže devět 

poutníků pokračovalo dál směrem k 

Hostýnu. 

Cyklostezkou z Kladník jsme dorazili do 

Bezuchova, kde jsme po krátké zastávce 

pokračovali přes Dřevohostický les na 

výletiště v Radkové Lhotě. Tam jsme si 

dali jako vždy svačinku a delší pauzičku. 

Podělili jsme se vzájemně dobrotami, co 

si každý nesl v baťůžku, a opět vyrazili. 

Měli jsme trochu obavy z časového 

plánu, protože s námi ze zdravotních 

důvodů poprvé nešel náš předseda 

Vladimír. Tak jsme časový plán 

konzultovali s Vladimírem pomocí 

mobilu. Možná díky tomu jsme se na 

náměstí v Bystřici pod Hostýnem 

nakonec objevili v rekordním čase. Tam 

jsme každý zvážili, jak dál. Někdo se 

rozhodl pro další pokračování pěšky a 

někteří využili autobusů k závěrečnému 

přesunu na mši sv. v bazilice v 11.15 

hodin. Protože s námi poprvé šel i otec 

Stanislav, tak jsme měli u obětního stolu 

při mši sv. i svého pana faráře. Na mši 

dorazili i ti, kteří měli v tuto dobu zrovna 

nějaký zdravotní "handicap". Na 

vrcholové fotografii je nás nakonec 19 

poutníků. Po mši jsme se odebrali na 

krátký odpočinek a oběd do restaurace. 

Tam jsme si rozdělili místa v autech a 

mohli jsme vyrazit zpět domů.          K.S. 
 

 
 

NOC KOSTELŮ  
 

Představujeme vizuální styl Noci 

kostelů 2019, který je společný pro 

všechny zapojené země.  
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Noc kostelů se bude letos konat 

v pátek 24. května 2019. 

Mottem letošního ročníku je verš 30,29 

z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do 

zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje 

svátek.“ Program Noci kostelů nyní i 

v České republice připravuje již téměř 

700 kostelů a modliteben. 

Také letos budou moci návštěvníci po 

celé republice ve stovkách otevřených 

kostelů poznávat a obdivovat duchovní a 

umělecké skvosty křesťanství, které 

nejsou pouze výrazem minulosti, ale i 

živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý 

kulturně – duchovní program, v němž 

opět nebudou chybět koncerty, 

komentované prohlídky, workshopy, 

 

nahlédnutí do kostelních sakristií či 

klášterních zahrad, zkusit si zahrát na  

varhany, vystoupat do věže či sestoupit 

do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo 

jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo 

inspirací pro stavitele křesťanských 

chrámů. 

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla 

před patnácti lety ve Vídni, kde také 

v roce 2005 proběhla první Noc kostelů 

– „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 

2009 překročila Noc kostelů hranice a 

otevřely se také kostely a modlitebny na 

několika místech v České republice.  

 
 

 

 

V roce 2010 se Noc kostelů konala již 

v celé ČR, v roce 2011 poprvé na 

Slovensku, od roku 2012 probíhá také 

v Estonsku (Kirikute Öö), v roce 2016 se 

konala poprvé ve Švýcarsku. Loňská 

Noc kostelů v ČR zaznamenala na 

500 000 návštěvnických vstupů ve více 

než 1500 kostelích, kde pořadatelé 

připravili na 7000 programů. 

V Lipníku se propojuje již tradičně 

Římskokatolická farnost a Sbor Knížete 

míru. Bližší informace o programu bude 

zveřejněna před akcí ve vývěskách u 

kostelů, případně na stránkách 

www.nockostelu.cz.                             

Gabriela Němčáková 

 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Duben 

14.4. neděle Květná neděle, svěcení ratolestí, svátost smíření od 14. do 16. hodiny 

18.4. čtvrtek Zelený čtvrtek – dopoledne v katedrále mše svatá se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů – 

otec Stanislav s ministranty. Večer mše sv. na památku Poslední večeře Páně v 18.30, přenesení 

Nejsvětější Svátosti do Getsemanské zahrady (kaple sv. Barbory), adorace 

19.4. pátek Velký pátek – den přísného postu. Křížová cesta dopoledne v 11 hodin v přírodě, odpoledne v 15 

hodin v kostele sv. Jakuba, v 18.30 obřady Velkého pátku na památku Umučení Páně. Začátek 

novény k Božímu milosrdenství 

20.4. sobota Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 9 do 15 hodin. Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě.      

Velikonoční vigilie ve 20.00 

21.4.  neděle Hod Boží velikonoční – slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Sbírka na kněžský seminář, žehnání 

pokrmů 

22.4. pondělí Pondělí v oktávu velikonočním, mše sv. v 8 hodin 

28.4. neděle   2. neděle velikonoční – svátek Božího milosrdenství 

Květen 

  1.5. středa Sv. Josefa Dělníka, státní svátek; ve všední dny po mši sv. májové pobožnosti 

  3.5. pátek 1. pátek v měsíci 

  4.5. sobota Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi 

  5.5. neděle 3. neděle velikonoční 

  8.5. středa Panny Marie Prostřednice všech milostí. Den vítězství – státní svátek 

12.5. neděle 4. neděle velikonoční, Svátek matek; Neděle Dobrého Pastýře – Den modliteb za povolání 

k duchovnímu stavu. Sbírka na křesťanské sdělovací prostředky 

13.5. pondělí Panna Maria Fatimská 

19.5. neděle 5. neděle velikonoční 

24.5. pátek Noc kostelů 

26.5. neděle 6. neděle velikonoční. Den modliteb za pronásledované křesťany 

30.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 

31.5. pátek Svátek Navštívení Panny Marie. Začátek novény k Duchu Svatému  

Červen 

  1.6. sobota Mezinárodní den dětí. Kladníky – pouť k Navštívení Panny Marie 

  2.6. neděle 7. neděle velikonoční. Den modliteb za média 

  7.6. pátek 1. pátek v měsíci 

  9.6.   neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého. Sbírka na církevní školství arcidiecéze Olomouc 

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

