V Lipníku nad Bečvou 24. listopadu 2019
List farností:

Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou

DOPŘEJME SI ČAS POKOJE, ABYCHOM MOHLI VYHLÍŽET BOHA
Drazí věřící,
je zde znovu doba adventní. Doba očekávání, plánů i naplnění. Hospodin slíbil lidem zachránce a neposlal
nikoho menšího než svého syna Ježíše. Z okolí na nás jsou tlaky, abychom pořídili něco pro své blízké. Bůh
nám dává svého Syna, a to je zdroj naší vděčnosti. Prvně Bohu Otci, Ježíši, Duchu svatému a taky Marii a
Josefovi. Potom naše vděčnost přerůstá i na naše blízké. Prožijme advent v očekávání a otevřenosti na přijetí.
P. Stanislav

BŮH PŘICHÁZÍ
Když k nám přichází Bůh, čekáme
něco mimořádného a vůbec si
neuvědomujeme, že Bůh k nám
přichází dennodenně – prostřednictvím lidí, kteří nás o něco prosí, ale
také prostřednictvím těch, kteří se na
nás usmívají. V čase adventu se však
můžeme opět soustředit na to
důležité: Bůh přichází. Přichází
v tichých signálech srdce a volá nás.
Rád by vstoupil. My však jsme
možná až příliš zaujati sami sebou a
neslyšíme. Cílem předvánočního
čekání je svátek, oslava našeho
zlidštění, našeho sebeuvědomění,
sjednocení s Bohem. Nejenom my
však čekáme. Čeká také Bůh. Čeká,
že se otevřeme životu a lásce. Čekání
nás vnitřně osvobozuje. Jsme-li
schopni čekat na splnění svého přání,
zvládneme i napětí, které v nás ono
očekávání probouzí. To povznáší
naše srdce.
O svátku sv. Barbory bývá zvykem
uříznout třešňové větvičky a vložit je
do vázy s vodou. O Vánocích by
měly rozkvést. Když se uprostřed
tmy a zimy větvičky dostanou do
vody, v čase slunovratu – tedy o
Vánocích – ožívají, rozkvétají. A tak
je tomu i v našem nitru. Třešňové
větvičky – barborky – v nás chtějí
posílit naději, že i uprostřed zimy
může vykvést nový život. To nám
barborky po celý advent připomínají:
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Když svá srdce ponecháme otevřená
lásce, otevře také v nás láska květ
života.
Z rozjímání Anselma Grüna

BARBORKA U
JESLIČEK

přinesli na půlnoční Ježíškovi.
Připravená váza zela prázdnotou do
poslední chvíle. Už se rozsvěcují
světla u sv. Jakuba. Je krátce před
půlnoční. Z vázy vykukuje něžná
rozkvetlá barborka. Jaký byl osud
jejích sestřiček z toho večera svátku
sv. Barbory, nevíme. Ale tuto máme
spojenou s květem života hošíka,
který se pak v měsíci lednu narodil
mladým rodičům, kteří barborku
přinesli. I letos bude u jesliček
nádoba s vodou na barborky – kdyby
se podařilo vykvést alespoň jediné.

Z MYŠLENEK PAPEŽE
FRANTIŠKA
PRO ROZJÍMÁNÍ
I KONÁNÍ

Čtvrt století starý, pro pamětníky
stále svěží, příběh třešňové větvičky.
Vyrostla v hlinské farnosti, o svátku
sv. Barbory se spolu s dalšími
větvičkami dostala do kostela sv.
Jakuba v nevelkém proutěném
košíku. Děti je přinesly s ostatními
obětními dary mše svaté a otec Karel
je požehnal. Po mši svaté si je farníci
rozebrali domů, aby je, rozkvetlé,

Otázka paměti a kořenů
– je důležitá; mezigenerační dialog je
dnes zásadní, nezbytný ke správnému
vnímání. Nemůžeš totiž správně
pohlížet do budoucnosti, pokud se
zároveň nevrátíš ke kořenům a
nemluvíš se staršími… dialog mezi
staršími a mladými lidmi je
důležitý… když se setkává mladý
člověk se starším, starý člověk se
nadchne, ožije, sní a mluví, vypráví.
Mladý člověk se dozví nečekané věci
a nově je přetvoří. Prožité dějiny
představují kořeny, díky nimž strom
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vypučí. Současná kultura musí znovu
navázat dialog se svými kořeny.
Děti
snažně
prosím,
aby
nepřestávaly mluvit se svými
prarodiči, kteří představují kořeny a
pro život jsou velmi důležití. Bez
kořenů nám cosi důležitého chybí.
Mladí kráčejí rychle, ale staří lidé
znají cestu – a to je třeba si
uvědomovat. Jít ke kořenům nám
bezpochyby
pomáhá
správně
prožívat přítomnost a nebát se.
Musíme žít beze strachu a odpovídat
na životní výzvy s odhodláním, které
plyne ze závazků, jež máme vůči své
minulosti, a s plným nasazením.
Vnášet světlo a vzdělávat
znamená vést člověka k dobru a
zahánět ďábla. Já věřím v ďábla.
Nejen v to, že existuje, ale vnímám
také, že se mu dobře daří. Jsem
přesvědčen, že ďábel se nejlépe cítí
tam, kde je ignorance. Pracuje se lží
a s neznalostí a usiluje o to, aby se
člověk vzdálil od světla pravdy.
Proto považuji za tak důležitou oblast
kultury a vzdělávání. To vše je třeba
vnímat v eschatologickém rámci
zápasu mezi dobrem a zlem.
Vzdělávat totiž vždy znamená vítězit.
Pravda, dobro, krása jsou od Boha a
nasazovat se pro ně znamená
nasazovat se pro Boha. Co nevychováváme a v čem neumocňujeme
potenciál dobra, pravdy, krásy, to
propadá ďáblu. Vzdělávat tedy
znamená poskytovat člověku nástroje
k vítězství. Platí to samozřejmě o
správně
pojatém
vzdělávání.
Vzdělávání nespočívá v tom, že se
dětem zaplňuje hlava pojmy. To je
k ničemu.
Správné
vzdělávání
předpokládá vyváženě pracovat
s trojí lidskou řečí: s řečí mysli,
srdce a rukou. Mladého člověka je
třeba učit správnému uvažování,
správnému prožívání citů a
správnému konání a to vše ve
vzájemném propojení:
aby myslel na to, co cítí a koná,
aby cítil to, na co myslí a koná,
aby konal to, co cítí a na co myslí.
Všechno v náležitém propojení.
V tom spočívá vzdělávání.
(Síla povolání – papež František –
rozhovor s Fernandem Pradem)
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NOVÉNA
K NEPOSKVRNĚNÉ
29. listopadu
Maria, od prvního okamžiku svého
početí bylas ozdobena zářivým jasem
mimořádné svatosti. Učiň, aby si
každá Bohu zasvěcená osoba vážila
čistoty, kterou si vyvolila pro
nebeské království, jako vynikajícího
daru Boží milosti. Zdrávas Maria…
Matko nejčistší, oroduj za nás.
30. listopadu
Maria, jsi úplně svatá a poskvrna
hříchu se tě nikdy nedotkla. Anděl tě
zdraví při zvěstování jako plnou
milosti. Pomáhej nám zušlechtit a
posvětit nejhlubší náklonnosti naší
lidské přirozenosti, zraněné prvotním
hříchem. Zdrávas, Maria…
Matko nejčistší, oroduj za nás.
1. prosince
Maria, Matko Ježíšova, tys dala světu
sám Život, který všechno obnovuje, a
Bůh tě k tomu vybavil všemi
potřebnými dary. Pro své vznešené
mateřství dej, abychom ovládali svá
srdce a při užívání pozemských
dober nezapomínali na dobra věčná.
Zdrávas, Maria…
Matko nejčistší, oroduj za nás.
2. prosince
Maria, přimkla ses celou duší
k spásonosné Boží vůli a žádný hřích
tě od ní nikdy neodloučil. Vyprošuj
nám světlo a pomoc, abychom uměli
žít tak, jak si přeje Bůh.
Zdrávas, Maria…
Matko nejčistší, oroduj za nás.
3. prosince
Maria, jako Pánova služebnice ses
úplně zasvětila osobě a dílu svého
Syna. Dej, abychom milovali Krista
nerozdělenou láskou jako naše matka
církev. Zdrávas, Maria…
Matko nejčistší, oroduj za nás.
4. prosince
Maria, Duch Svatý tě učinil novým
stvořením. Pros jej, aby utvořil také
z nás prozíravé služebníky, kteří
nespoléhají na vlastní sílu, ale střeží
své smysly a vyhýbají se pokušení.
Zdrávas, Maria…
Matko nejčistší, oroduj za nás.
5. prosince
Maria, dobrovolně pracuješ na spáse
lidstva svou vírou a poslušností.
Přispěj také nám, abychom věřili
slovům Páně, důvěřovali v Boží

pomoc a zůstali poslušní a věrní
svému životnímu poslání.
Zdrávas, Maria…
Matko nejčistší, oroduj za nás.
6. prosince
Maria, Matko živých, vyprošuj nám
od Krista milost, abychom jednali
podle přesvědčení, že čistotu
zachováme
bezpečněji,
jestliže
upřímná bratrská láska pronikne
společný život každého z nás.
Zdrávas, Maria…
Matko nejčistší, oroduj za nás.
7. prosince
Maria,
záříš
ve
společenství
vyvolených jako vzor všech ctností.
Pozvedej nás k sobě, abychom při
svém apoštolátním poslání vydávali
pravdivé svědectví o Kristu nejen
tím, co děláme a co mluvíme, ale
hlavně tím, jací jsme.
Zdrávas, Maria…
Matko nejčistší, oroduj za nás.
(Z knížky modliteb V rozhovoru s
Pánem)

BIBLE A MY
27. ročník soutěže Bible a my ve
školním roce 2019–20 pro žáky
základních a středních škol opět
probíhá ve čtyřech kategoriích:
I. 4. a 5. tř. (Ježíšovy zázraky
v Markově evangeliu);
II. 6.a 7.tř. (Ester);
III. 8. a 9. tř. (Apoštolové Petr,
Jakub a Jan v evangeliích a Skutcích
apoštolů);
IV. střední školy 15 – 19 let (Obnova
chrámu - Ezdráš + Nehemjáš).
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BETLÉMSKÁ HVĚZDA
NA ADVENTNÍ CESTĚ
Na hvězdu složenou z očíslovaných
střípků – od 1. do 24. prosince –
budeme nalepovat střípky obrázků. U
každého střípku je biblický citát pro
rozjímání,
povídání
a
hlubší
prožívání adventní doby.

Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsi se
mnou celý den.
Prosím, uč mě rozumět Tvému
slovu a žít podle něj!

ADVENT
JE ČASEM TOUHY
– HVĚZDA
NA TEMNÉM NEBI
je obrazem takové touhy. Je
symbolem nebeského světla
ozařujícího lidskou temnotu.
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ ....
Prosinec
1.12.

neděle

4.12.

středa

6.12.
8.12.

pátek
neděle

9.12.
10.12.

pondělí
úterý

12.12.
13.12.
15.12.
17.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.

čtvrtek
pátek
neděle
úterý
sobota
neděle
pondělí
úterý

1. neděle adventní – žehnání adventních věnců; Novéna k Neposkvrněné; náměstí TGM v 17
hodin – rozsvícení vánočního stromu, žehnání adventního věnce
sv. Barbora
sv. Mikuláš
2. neděle adventní: 1. 11. 2019 byl vyhlášen „Loretánský svatý rok Panny Marie Královny a
Brány nebes“. Začne 8. prosince 2019, zakončen bude 10. prosince 2020.
Náměstí TGM – od 17 hodin koncert kapely Od neděle
Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu – slavnost
Památka Panny Marie Loretánské – den, kdy se v Loretě v Itálii připomíná translace (přenesení)
Svatého domu z Nazareta
Panna Maria Guadalupská
Sv. Lucie
3. neděle adventní – nám. TGM od 17 hodin koncert pěveckého sboru Markéty Poláchové
Začátek předvánočního týdne
Sv. Petr Kanisius
4. neděle adventní – nám. TGM od 17 hodin vystoupení souboru Josefky Gabriely Němčákové
Příprava vánoční výzdoby u sv. Jakuba
Štědrý den

V MEDITAČNÍ
ZAHRADĚ
2. listopadu ráno po mši svaté za
zemřelé se konala v Meditační
zahradě
dušičková
vzpomínka
s modlitbou a poděkováním za kněze,
kteří působili v lipenské farnosti.
Poděkování patří OSL za niky
v Meditační zahradě, které nám naše
duchovní
pastýře
připomínají.
Nedostatky, které se do památníčku
vloudily, budou napraveny.

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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