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LETNICE  
 

V Písmě svatém to byl nejdříve 

zemědělský svátek – svátek žní, den 

díkůvzdání za úrodu a obětování 

prvotin z plodů země, který se 

postupně vyvinul ve výroční svátek 

uzavření smlouvy Izraele 

s Hospodinem, a nakonec, po 

Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, se 

z něj stal svátek seslání Ducha 

Svatého – první křesťanské letnice – 

začíná období nové smlouvy. 

Při prvních křesťanských letnicích 

dochází k dvojímu zázraku, který 

podtrhuje význam událostí: předně 

mluví apoštolové cizími jazyky a 

oslavují divy Boží – mluvení jazyky 

je charismatická forma modlitby, 

jaká existovala v prvotní církvi – za 

druhé je zde skutečnost, že 

posluchači apoštolům rozumí, ačkoli 

dar jazyků sám o sobě může být 

nesrozumitelný. Lze v tom vidět 

známku všeobecnosti církve, neboť 

posluchači se zde sešli 

z nejrůznějších končin světa (Sk 2,5-

11). V Jeruzalémě byli v době letnic 

zbožní židé ze všech národů na světě, 

ze všech zemí, do nichž se 

odstěhovali, sešlo se jich mnoho a 

užasli, protože každý z nich slyšel 

apoštoly mluvit svou vlastní řečí. 
 

             Podle Slovníku biblické teologie 
 

SVÁTEK STVOŘENÍ 
 

„Letnice nejsou jen počátkem církve, 

a tak svým zvláštním způsobem jejím 

svátkem; Letnice jsou také svátkem 

všeho stvoření. Svět neexistuje sám 

od sebe; je přinesen do bytí 

kreativním Duchem Božím, 

kreativním Slovem Božím“ (papež 

Benedikt XVI.). 

Letnice můžeme skutečně chápat 

jako svátek stvoření. Ano, příroda má 

své jmeniny! Barva Ducha Svatého 

je v ikonografii zelená, neboť je to 

Duch, který dává život. 

(V křesťanském umění se zelená 

přidávala k modré a červené jako 

třetí doplňující barva a zachovala se 

v několika zobrazeních Svaté 

Trojice, kde se Duch Svatý vznášel 

jako bílá holubice na zeleném 

pozadí.) Ve 3. kánonu říká kněz: 

„Vpravdě jsi svatý, Bože, a právem 

tě chválí všechno, co jsi stvořil: 

„Neboť skrze svého Syna, našeho 

Pána Ježíše Krista, mocí Ducha 

Svatého všemu dáváš život a všechno 

posvěcuješ.“ Duch je totiž ten, který 

je prostorem i přítomností, který 

prostupuje vše a vše posvěcuje, vítr, 

který vane, kam chce, uvnitř kterého 

žijeme, pohybujeme se, jsme. (Marek 

Vácha: Tváří v tvář Zemi) 

„Čím je vzduch pro biologický život, 

tím je Duch Svatý pro duchovní 

život; a tak, jak existuje znečištěné 

ovzduší otravující život prostředí a 

 PANNO A MATKO, MARIA, TYS SHROMÁŽDILA UČEDNÍKY V OČEKÁVÁNÍ DUCHA,  

ABY SE ZRODILA EVANGELIZUJÍCÍ CÍRKEV 
 

Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr,  

a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli 

naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat (Sk 2,1-4). 
 

 

V Lipníku nad Bečvou 9. června 2019 

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

Milí farníci! 

Prožíváme radost z Ježíšova vítězství. Učedníci se setkávali s Ježíšem a připravovali se na samostatný život 

bez přímého kontaktu s Ježíšem. Pro tento stav jim Kristus slíbil svého Ducha. Když ho přijali, jsou posílení, 

nebojácní a odhodlaní. I nás posiluje a proměňuje Duch Svatý. Je s námi tak dokonale, že to často ani 

nepostřehnem. Plní naše prosby ještě dřív, než je vyslovíme. Duchu Svatý, děkujeme za Tvé působení v nás.  

 

                                                                                                      P. Stanislav        
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živých bytostí, podobně existuje i 

znečištění srdce a ducha, které zabíjí 

a otravuje duchovní život“ (papež 

Benedikt XVI.). 
 

PÉČE O SPOLEČNÝ 

DOMOV 
 

Často se setkáváme se slovem 

environment ve spojení environ-

mentální výchova, environmentální 

etika apod. Slovo environment 

znamená „prostředí“. Můžeme je 

vnímat:  

1. jako prostředí, které obklopuje 

jedince v průběhu jeho života, nebo 

prostředí, ve kterém žije společnost 

po celou dobu své existence. 

2. jako objektivní a donedávna 

neměnný systém přírody, který 

obklopuje lidskou společnost či 

lidstvo ve svém celku, prostředí, 

které zde bylo před vznikem této 

společnosti a bude i po ní. Tedy hory, 

oceány, řeky a údolí.  

3. za environment můžeme 

považovat místo, které jedinec 

považuje za svůj domov, živočich za 

své teritorium. 

Život každé konkrétní lidské rodiny 

se odehrává v konkrétní geografické 

lokalitě, v konkrétním čase, 

v konkrétním kontextu okolí. Jen 

andělé nemají kraj zrození, my 

všichni ostatní za sebou máme 

příběh, datum, místo, rodiče, dům, 

zemi. Ale spolu s námi jsou zde na 

Zemi ještě i jiné životy, krom našeho 

druhu je jich zde něco mezi 3,5 a 112 

miliony dalších – číslo mimo lidskou 

fantazii. Ani oni nejsou schopni nic 

říct na svou obranu – jen my jsme 

dostali do vínku rozum, jen my o 

sobě přemýšlíme, ptáme se po 

smyslu, toužíme po dobru, milujeme 

krásu a uvědomujeme si, že vesmír 

není jen nezávazné jeviště přírody, na 

kterém se odehrávají naše 

ekonomické aktivity, náš vesmír je 

především chrámem Božím, místem 

Boží přítomnosti. Naší povinností je 

se o chrám starat, neboť on za to 

stojí, a každý živý tvor je slovem 

veliké knihy, kterou pro nás napsal 

Bůh. Když chránit život, pak 

veškerý, a chránit i prostředí, které 

tento život formuje, které je kolem 

něj jako zámek kolem svého klíče a 

v průběhu dějin se obojí v synergii 

(součinnosti) modeluje, navzájem 

přetváří a mění.  

V roce 2006 napsal biolog Edward 

O. Wilson velmi emocionální knihu 

Stvoření – výzva k záchraně života 

na Zemi. V květnu 2015 přichází 

Laudato si – výzva křesťanům, výzva 

občanům Země, aby spojili své síly 

k záchraně života na Zemi. Obě 

výzvy naléhavě volají ke společné 

jednotě řešení v naději, že „mocný 

vír dobra – Dobra – přitahuje 

všechny lidi dobré vůle. Touha 

zachránit krásu země jak magnetem 

přitahuje všechny, kteří v sobě nosí 

otisk Krásy, žízeň po pravdě 

přibližuje ty, kteří ve svém nitru či 

hodně v hloubi nitra nesou tichý hlas 

Pravdy samotné.“ 

Když budeme brát text encykliky 

Laudato si vážně, přihlásíme se 

k odpovědnosti za náš vesmírný 

chrám a začneme zpytování svědomí 

rozšiřovat o šetrnost k přírodě, 

plýtvání energiemi, nakládání 

s odpady i o to, že jsme dostatečně 

nekontemplovali polní lilie nebo 

ptáky na nebi. Ježíš Kristus nám to 

v Horském kázání připomíná 

imperativně. 

Stávající poznatky moderní biologie, 

zejména evoluční biologie, 

epigenetiky a ekologie, vedou 

k poznání, že je třeba chránit přírodu 

především proto, že jsme její 

součástí, že její stav je náš stav a že 

je-li ona devastována, pak my též, a 

že spolu s jejím bytím a nebytím se 

jedná o bytí a nebytí nás samotných. 

Nepřežije-li ona, pak nemáme šanci 

přežít ani my. 

 
 Podle Marek Vácha: Tváří v tvář Zemi 

 

PRVNÍ  

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
 

Milé děti, vybíráme pro vaši cestu 

s Pánem Ježíšem úryvek ze 

životopisu řeholní sestry Marie 

Anežky z Kongregace sester 

Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, 

komtesy a majitelky moravského 

panství v Kunštátu, kterou poctivé 

hledání Boží vůle přivedlo až do 

chudinských čtvrtí v Argentině. Když 

Františce – to bylo její křestní jméno 

– bylo jedenáct, maminka jí 

oznámila, že za půl roku půjde 

k prvnímu svatému přijímání: „Pán 

Ježíš přijde do tvého srdce.“ 

Děvčátka se matčina slova mocně 

dotkla. Díky Boží milosti jí bylo 

jasné, že to, co se za půl roku stane, 

je velká, mimořádná událost. Celou 

její čistou, hloubavou duši pronikla 

myšlenka, že Ježíš, živý Ježíš, ten 

Bůh, který pro nás přišel z nebe a 

zemřel za nás, chce přijít do jejího 

srdce a žít s ní. Od té chvíle byla 

příprava na přijetí Ježíše její hlavní 

starostí. Poznala, že když se dopustí 

něčeho zlého, odvrací se od Ježíše, 

zarmucuje ho a v duši se jí potom 

rozhostí smutek. Ke lhaní sklony 

neměla. Nebyla ani líná, spíš ji bylo 

třeba krotit. Ale ten vztek! Měla 

v sobě něco vzpurného, co jí bránilo 

podřídit se cizí vůli. Trápila ji 

neposlušnost a pan farář jí 

vysvětloval, že když chce poslouchat 

a neposlouchá, tak vlastně poslouchá 

něco v sobě, co poslouchat nechce. 

To je těžký zápas, který tě v životě 

čeká. Ale neboj se, dítě. Proto chce 

Pán Ježíš přijít k tobě, aby ti pomohl. 

On je náš nebeský chléb, naše síla. 

On za to umřel na kříži, aby nám 

pomohl toho Zlého přemoci. 

Slavnost prvního svatého přijímání 

byl požehnaný den, přinesl do jejího 

prožívání rozhodující změnu, 

přeneslo se dovnitř, do srdce, kde byl 

On. S Ním řešila všechny těžkosti a 

dělila se o radosti. 
 

                           Z knihy Eleny Sebíňové 

                                      Dávám všechno  
 

VÝROČÍ  

P. STANISLAVA 
 

„Přetajemná a velká je důstojnost 

kněží, jimž je dáno, co nebylo 

dopřáno ani andělům. Vždyť jedině 

kněží, řádně v církvi vysvěceni, mají 

moc sloužit mši svatou a proměňovat 

Tělo Páně. Kněz, oděný v posvátná 

roucha, zastupuje Krista, aby snažně 

a pokorně prosil Boha za sebe i za 

všechen lid. Když slouží kněz mši 

svatou, oslavuje Boha, obveseluje 

anděly, vzdělává Církev, pomáhá 

živým, zjednává pokoj zemřelým a 

sebe činí účastným všeho dobra.“  

Slovy Tomáše Kempenského v knize 

Následování Krista si připomínáme 
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patnáctiletou cestu kněžství otce 

Stanislava, která se završí 26. června, 

kdy přijal kněžské svěcení. V neděli 

23. června 2019 za dar jeho kněžství 

Pánu Bohu poděkujeme při mši svaté 

a již nyní přejeme hojnost Božího 

požehnání na další cestě, ochranu 

Matky Boží, ochranu svatých patronů 

Stanislava Kostky a sv. Josefa a 

patronů kostelů na svěřených 

vinicích Páně během patnáctileté 

kněžské služby. 

Přání Boží ochrany a díků Bohu za 

dar kněžství posíláme i do Senice na 

Hané P. Martinu Mališkovi, 

bývalému faráři lipenské farnosti, ke 

30. výročí kněžského svěcení, které 

přijal  24. června 1989 v Olomouci. 

 

PRIMICE  

U SVATÉHO JAKUBA 
 

Nedávno jsme ohlašovali: Primice na 

obzoru. Dnes zpravujeme o jejím 

brzkém zakotvení v přístavu 

svatojakubské farnosti. Ještě však 

máme dost příležitostí ke společným 

modlitbám za novokněze – kromě 

všedních dnů – o dnešní neděli 

Seslání Ducha Svatého, o neděli, kdy 

budeme slavit Nejsvětější Trojici, o  

slavnosti Těla a Krve Páně, v neděli 

23. června, kdy budeme myslet i na 

otce Stanislava a kdy začíná 

závěrečný týden období příprav na 

kněžské svěcení a primici našeho 

rodáka jáhna Jana Faltýnka: 24. 6. 

narození sv. Jana Křtitele se 

vzpomínkou     na   P. Jana Szczurka, 

28. 6. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, 

v sobotu 29. června – sv. Petra a 

Pavla – v katedrále sv. Václava 

v Olomouci v 10.00 kněžské svěcení. 

Z farnosti pojede v 9.30 hodin od 

zvonice do Olomouce autobus. 

Sobotní odpoledne bude věnováno 

závěrečným přípravám v Meditační 

zahradě, v okolí kostela a fary, 

výzdobě kostela sv. Jakuba. V neděli 

odpoledne 30. června ve 14.30 začne 

v kostele sv. Jakuba modlitba 

růžence, před třetí hodinou vyjde 

slavnostní průvod z fary do kostela 

sv. Jakuba. Slavnostní fanfáry zahájí 

uvedení primicianta do chrámu a 

v 15 hodin odpoledne začne primiční 

mše svatá. Po mši svaté bude 

novokněžské požehnání a posezení 

s programem v Meditační zahradě. 

Pro účastníky primiční mše svaté je 

připravena primiční brožurka: 

s úvodním slovem primicianta, se 

vzpomínkou na kněze rodáky a na 

kněze, kteří ve farnosti působili od 

začátku 20. století, s písněmi k 

primiční mši svaté.  

„Tak daleko se má jít na 

novosvěcencovu mši svatou a pro 

novokněžské požehnání, až se 

střevíce roztrhají.“ (Staré lidové 

pořekadlo o vážnosti účasti na 

primici) 
 

NOVÉNA 
 

Od 20. června do 28. června 

proběhne v naši farnosti novéna v 

rámci duchovní přípravy na Janovo 

svěcení. Jáhen Jan se bude 

připravovat na velký den svého 

svěcení na duchovním cvičení na 

Velehradě a my se tak spojíme spolu 

s ním v přípravné modlitbě na tuto 

událost plnou Božích milostí. 

 

PLNOMOCNÉ 

ODPUSTKY 
 

Při příležitosti primiční mše svaté je 

možno při splnění tří obvyklých 

podmínek (svátost smíření, svaté 

přijímání, modlitba na úmysl Svatého 

otce) získat plnomocné odpustky. 
 

POZVÁNÍ  
 

Milí farníci, bratři a sestry 

okolních farností, čtenáři Farních 

listů, přijměte pozvání našeho 

rodáka jáhna Jana Faltýnka na 

kněžské svěcení do katedrály 

v Olomouci a na primiční mši svatou 

v Lipníku n. B. v kostele sv. Jakuba. 

Přijměte pozvání i od primičního 

týmu, který se ochotně podílel na 

přípravách a bude podílet i na 

průběhu celé duchovní slavnosti 

zakončené posezením v Meditační 

zahradě.  

 

Touto cestou projevujeme 

vděčnost všem sponzorům, kteří 

jakkoliv podpořili a podpoří 

zajištění této radostné události.  

Díky Bohu za Jeho blízkost a 

vedení. 
 

ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE 
 

Arcidiecézní setkání 
 

V sobotu před Květnou nedělí, 13. 

dubna 2019, se v Přerově uskutečnilo 

Arcidiecézní setkání mládeže ve 

sportovní hale TJ Spartak U Tenisu. 

Mottem setkání, stejně jako i 

letošního 34. Světového dne mládeže 

v Panamě, byla Mariina 

odpověď: „Jsem služebnice Páně, ať 

se mi stane podle Tvého slova“ (Lk 

1,38). Z celé arcidiecéze se sjeli 

mladí, aby se setkali s otcem 

arcibiskupem Janem, pomocnými 

biskupy Antonínem a Josefem a se 

sebou navzájem.  

Také z naší farnosti přijelo na setkání 

6 účastníků, někteří se již zúčastnili 

pátečního předprogramu v ZŠ U 

Tenisu a pomáhali i v přípravném 

týmu setkání. Program byl pestrý, 

složený z dopolední katecheze otce 

arcibiskupa, představení jednotlivých 

děkanátů (vč. našeho hranického), 

odpoledních workshopů a přednášek 

(o nejrůznějších tématech a oblastech 

– vztahy, křesťanské hodnoty, práce s 

drogově závislými, divadlo, apod.) a 

ze závěrečné mše svaté s otci 

biskupy. Každý si přišel na své a 

všichni naši mladí se vraceli po 

tomto dni obohaceni především 

poznáním, že spousta jejich 

vrstevníků se také nebojí projevit a 

naplno žít svou víru.  

 

Studentská děkanátní mše  

 
V pátek 26. dubna v 19.30 se konala 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 

Jindřichově u Hranic studentská 

děkanátní mše svatá, které se 

zúčastnili i mladí z naší farnosti.  Mši 

sv. celebroval P. Petr Káňa, spirituál 

Arcibiskupského gymnázia v Kromě-

říži, spolu s místním admi-

nistrátorem a hranickým děkanem P. 

Januszem Lomzikem. Otec Petr v 

homilii mladé vyzval k odpovědnosti 

za své činy v porovnání se současnou 

společenskou situací. Mši svatou 

doprovázela schola "farností Triangl" 

(Jezernice, Podhoří, Loučka) pod 

vedením kaplana pro mládež P. Petra  
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„Fati“  Utíkala. Po mši svaté 

následovalo v budově místního 

obecního úřadu (dřívější fara) přá-

telské posezení s občerstvením, které 

doprovázel otec Petr – "Faťa" 

nejrůznějšími písněmi na kytaru. 

Setkání bylo velmi příjemné a utužilo 

mládežnické děkanátní společenství 

ve víře i  ve vztazích mezi sebou 

navzájem.  
 

Ministrantský den v Jezernici se 

uskuteční 15. června. Bližší  

informace na plakátu či u Jakuba 

Vidy. 

 

 

NOC KOSTELŮ 
 

V pátek 24. května o Noci kostelů 

mohli návštěvníci prožít v 18 hodin 

vyzvánění našich starobylých zvonů, 

v 18.30 mši svatou u sv. Jakuba a 

následně prohlídku kostela a 

bohoslužebných předmětů, mohli 

vystoupat do věže kostela a prožít 

příjemné chvíle u ohně v Meditační 

zahradě při poslechu cimbálové 

muziky Okybača.  

Prohlídku kostela Československé 

církve husitské obohatil koncertní 

program. 
 

 

FILMOVÝ FESTIVAL 

POD NEBESY 
 

"Letos se Pod Nebesy, za naším 

kostelem sv. Jakuba, potkáme již 

posedmé. Opět strávíme dva krásné 

meditativní večery s těmi nejlepšími 

studentskými filmy! Opět přivítáme 

mnoho hostů, tvůrců filmů. Někteří 

budou Pod Nebesy poprvé, někteří se 

již dlouho těší, že k nám zase 

zavítají. Tak doufáme, že se v 

zahradě potkáme i s vámi a všichni 

společně vytvoříme pohodovou 

atmosféru plnou radosti a 

porozumění, ve které je každý vítán." 

 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Červen 
9.6. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého, Boží hod svatodušní; První svaté přijímání 

10.6. pondělí Panna Maria, Matka církve 

13.6. čtvrtek  Ježíš Kristus, Nejvyšší a věčný kněz; sv. Antonín z Padovy 

16.6. neděle Nejsvětější Trojice  
20.6. čtvrtek Tělo a Krev Páně 
23.6. neděle 12. neděle v mezidobí, poděkování Pánu Bohu za 15 let kněžství P. Stanislava 
24.6. pondělí Narození sv. Jana Křtitele 

27.6. čtvrtek Den památky obětí komunistického režimu 

28.6. pátek Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Poděkování za školní rok, otevírání prázdnin, opékaní po mši sv. 

29.6. sobota Sv. Petr a Pavel. V 10.00 v katedrále sv. Václava přijme kněžské svěcení náš rodák – jáhen Jan 

Faltýnek 
30.6. neděle 13. neděle v mezidobí, dopoledne mše sv. v 9. 30, odpoledne primiční mše sv. v 15.00 – kostel 

sv. Jakuba v Lipníku n. B. 
Červenec 

5.7. pátek Sv. Cyril a Metoděj – Den slovanských věrozvěstů 

21.7. neděle Svatojakubské hody v Lipníku n. B.;      21.7. - 27. 7. – Dolomity – již obsazeno 

25.7. čtvrtek Sv. Jakub, apoštol 

26.7. pátek Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie 

28.7. neděle 17. neděle v mezidobí  

Srpen 

4.8. Neděle  18. neděle v mezidobí – sv. Jan Maria Vianney 

15.8. čtvrtek Nanebevzetí Panny Marie 

22.8. čtvrtek Panna Maria Královna 

24.8. sobota Sv. Bartoloměj 

25.8. neděle 21. neděle v mezidobí – Svatobartolomějské hody v Hlinsku.  

Vysoké Tatry 25. 8. – 31. 8. - 15 míst volných 
29.8.  čtvrtek Umučení sv. Jana Křtitele 

30.8. pátek Tradiční uzavírání prázdnin po večerní mši svaté 

Září 

1.9. neděle 22. neděle v mezidobí; Světový den modliteb za péči o stvoření; žehnání školákům 

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/

