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PŘEJEME SI  

ŠŤASTNÉ A VESELÉ 

VÁNOCE 
 

Blahopřejeme si navzájem, 

gratulujeme si k tomuto svátku. Slovo 

gratulovat je latinského původu, od 

slova gratia, což znamená půvab, 

milost, vděk. Přejeme si vzájemně, 

abychom se o těchto svátcích radovali, 

abychom prožili něco z milosti Boží, 

které se nám dostává Kristovým 

narozením. Obraz dítěte v jesličkách 

nám tak zjevuje Boží lásku i milost. A 

to je dostatečný důvod k tomu, 

abychom si přáli veselé Vánoce. 

Přejeme si navzájem, aby noc 

zasvěcená Ježíšovu narození vyhnala 

tmu z našich nocí a naplnila je radostí. 

V Itálii si o Vánocích přejí „buon 

natale“, což znamená „dobré, šťastné 

zrození“. Připomíná nám to skutečnost, 

že si přejeme štěstí nejenom kvůli 

Božímu narození, ale také kvůli sobě. 

Doufáme, že se nám samotným podaří 

znovuzrození, zlidštění… Bůh se 

narodil jako dítě proto, aby naše 

zkamenělá srdce ožila a otevřela se 

lásce a radosti.  
 

    (Z Vánočního rozjímání Anselma Grüna) 

 
 

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ ANDĚL 
 

Andělé hrají ve vánočním příběhu 

významnou roli. Archanděl Gabriel 

zvěstuje Marii narození syna. Anděl 

zvěstuje pastýřům radostnou novinu: 

„Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus 

Pán, ve městě Davidově.“ A nebeský 

sbor andělů zpívá: „Sláva na výsostech 

Bohu a na zemi pokoj lidem dobré 

vůle.“ Anděl se několikrát zjevuje ve 

snu Josefovi, vysvětluje mu, co se stalo 

a jak se má zachovat. Andělé lidem 

zvěstují Boží slovo a ukazují jim také 

pomocnou i léčivou Boží blízkost. 

Když se anděl Páně zjevil pastýřům, 

sláva Páně se rozzářila kolem nich. 

V Lukášově evangeliu však 

nevystupují andělé jako roztomilá 

okřídlená děťátka. U pastýřů vzbuzují 

bázeň, zděšení, zmatek. Vyciťují z nich 

Boží slávu, ale také Boží moc. Ale 

anděl je zbavuje strachu. Předává jim 

radostnou zvěst. Také to je andělům 

vlastní: jsou posly Boží radosti. 
 

ANEŽČINY 

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOCE 
 

Když šly děti letos k prvnímu svatému 

přijímání, setkali jsme se ve Farních 

listech s malou Františkou, komtesou 

z kunštátského panství. Rodiče ji 

vychovávali ke skromnosti, k 

rozumnému hospodaření, ke štědrosti 

potřebným. Zvolila si povolání 

řeholnice Kongregace těšitelek 

Božského Srdce Ježíšova. Žila mnoho 

let v Argentině mezi nejchudšími a 

starala se o ně. Mezi nimi také zestárla, 

ANDĚLÉ V OBLACÍCH PROZPĚVUJÍ, NAROZENÍ PÁNĚ OHLAŠUJÍ, 

ŽE JEST NAROZEN, V JESLÍCH POLOŽEN, OZNAMUJÍ 

 
 

 

V Lipníku nad Bečvou  22. prosince 2019 

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

Drazí věřící,  

 

v adventu jsme naslouchali Izaiášovi i Janu Křtiteli. Radili nám, jak se připravit na příchod Mesiáše. Teď už oslavujeme 

jeho příchod. Není to král a pán, který vyžaduje úctu a poslušnost. Je to král a pán, který přichází jako malé dítě. Boží 

syn Ježíš, který chce prožít kus života na zemi jako my. Chvalme tedy Boha za jeho lásku a klanějme se malému dítěti, 

které ji zosobňuje! 

                                                                                                                                                           P. Stanislav 
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onemocněla, na konci života ji 

spolusestry vozily na vozíku, protože 

měla amputované obě nohy. O 

posledních Vánocích jejího života ji 

navštívil arcibiskup. Když se začal 

vyptávat na její zdravotní potíže, 

odvedla pozornost pobídkou: „Drahé 

sestry, zazpívejte otci arcibiskupovi 

nějaké české koledy. Něco tak pěkného 

určitě ještě neslyšel.“ Sestry začaly, 

zpívaly jednu píseň za druhou. 

Arcibiskup přikyvoval a pobrukoval si 

s nimi nakažlivé melodie. Anežka – to 

bylo Františčino řeholní jméno – se 

v duchu přenesla do svého dětství, do 

nejkrásnějších Vánoc, kdy ji otec držel 

na rukou, na tváři ji lechtaly jeho 

vousy a ona obírala medovníky 

z vánočního stromečku a rozdávala 

všem, kteří pracovali na zámku. Tehdy 

poprvé zažila ohromnou radost z toho, 

že může dávat. Uvědomila si, že ty 

Vánoce možná byly momentem, který 

rozhodl o tom, jaký bude její život. 

Otec, který ji naučil odříkat si, dávat, 

pro ni navždy zůstal světlem, které 

následovala. Celý život vlastně žije 

v náručí Otce, který ji drží, aby mohla 

rozdávat. 
 

(ze Životopisu sestry Marie Anežky, komtesy 

Františky Coudenhove-Honrichs od Eleny 

Sebíňové) 
                                                                                          

LORETO 
 

Příběh Mariina nazaretského domku 
 

Příběh Svatého domu v Loretu sahá do 

konce 13. století. Nazaretský dům, 

v němž Maria vyrůstala a kde se jí 

dostalo také andělského zvěstování, 

byl podle tradice přenesen anděly do 

italského Loreta v noci z  9. na 10. 

prosince 1294. O translaci se ve vidění 

dozvěděl eremita Paolo della Selva, 

který dostal za úkol informovat o 

zázračné události církevní představené. 

Pier Giorgio di Tolomei zvaný 

Teramano o tom vypráví v kronice 

z roku 1465 sestavené na základě 

poničeného zápisu z roku 1300. 

V záznamu stojí, že v tomto domě „se 

narodila Panna Maria, vyrostla v něm, 

poté byla pozdravena andělem 

Gabrielem a konečně v téže komůrce 

živila Ježíše Krista svého syna…“ 

Později apoštolové a učedníci 

přeměnili komůrku v kostel a slavili 
v ní božská tajemství… Později, když 

obyvatelé Galileje a Nazareta opustili 

víru v Krista a přijali víru 

Mohamedovu, andělé vyzdvihli řečený 

kostelík ze svého místa a přenesli jej 

do Slavonie (východní část 

Chorvatska, pozn. překl.), umístivši jej 

při hradě zvaném Fiume (1291). Tam 

však nebyl ctěn tak, jak se patřilo P. 

Marii… Proto jej andělé z tohoto místa 

opět vyzdvihli, přes moře odnesli na 

území Recanati (1294) a umístili jej 

v lese, jenž patřil šlechtičně jménem 

Loreta. Odtud má počátek jméno 

kostela: „Svatá Maria od Lorety“. 

Podle příběhu následovaly ještě dvě 

další translace kvůli nedostatečné úctě, 

až se v noci z 9. na 10. prosince ocitl 

Svatý dům na dnešním místě. 
(Převzato z www.radiovaticana.cz) 

 

SVATÁ CHÝŠE – SANTA 

CASA 
 

je označení pro dům Panny Marie, 

stojící v Loretu – městečku na východě 

střední Itálie… Podle vzoru Svaté 

chýše byly zejména v 17. a 18. století 

na mnoha místech budovány loretánské 

kaple. V českých zemích jich bylo 

zbudováno pět desítek. Nejstarší je 

v Hájku u Unhoště nedaleko Prahy, 

pak v Brně, Kosmonosech, v Praze na 

Hradčanech, v Rumburku, Římově, 

Slaném. Nejstarší na Moravě nechal 

postavit kardinál František 

Ditrichštejn, ale nedochovala se, byla 

zničena požárem.  
 

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 

– APERUIT ILLIS  
 

Papež František vydal 30. září o svátku 

sv. Jeronýma, překladatele textů 

Starého i Nového zákona do latiny, 

apoštolský list Aperuit illis, kterým 

ustanovuje, že třetí neděle v mezidobí 

bude Neděle Božího slova - „bude 

zasvěcena oslavě, studiu a šíření 

Božího slova“.   

Den věnovaný Bibli nemá být jen 

jednou za rok, nýbrž se slaví jednou 

s celoroční platností, říká papež 

František, abychom získali důvěrnější 

vztah k posvátným textům. Následující 

text jsou úryvky z rozsáhlého 

apoštolského listu v překladu doc. P. 

Petra Chalupy: 
 

„V té chvíli jim dal schopnost, aby 

rozuměli Písmu“ (Luk 24,45). To byl 

jeden z posledních činů vzkříšeného 

Pána před jeho nanebevstoupením. 

Zjevuje se učedníkům, když jsou 

pohromadě, jí s nimi chléb a dává jim 

schopnost rozumět Písmu svatému. 

Ustrašeným a zklamaným lidem 

zjevuje význam velikonočního 

tajemství: Ježíš musel podle věčného 

Otcova plánu trpět a vstát z mrtvých, 

aby umožnil obrácení a odpuštění 

hříchů (srov. Luk 24,26.46–47); slibuje 

jim Ducha svatého, který jim dá sílu 

stát se svědky tohoto tajemství 

vykoupení (srov. Luk 24,49). 

Vztah mezi Vzkříšeným, 

společenstvím věřících a Písmem 

svatým je důležitý pro naši identitu. 

Bez Pána, který nás uvádí do Písma 

svatého, není možné hluboce mu 

porozumět. Pravdivý je však i opak: 

Bez Písma svatého nelze porozumět 

událostem v Ježíšově poslání a  
 

 
 

v poslání církve ve světě. Právem mohl 

sv. Jeroným napsat: „Neznat Písmo 

znamená neznat Krista“ (prolog 

z komentáře k Izaiášovi). 

Proto stanovuji, že třetí neděle 

v liturgickém mezidobí má být 

věnována promýšlení a šíření Božího 

slova. Tato Neděle Božího slova spadá 

vhodně do období, v němž posilujeme 

naše vztahy k Židům a modlíme se za 

jednotu křesťanů. Nejde přitom o čistě 

časovou souvislost: Slavení Neděle 

Božího slova má ekumenický význam, 

protože Písmo svaté ukazuje těm, kteří 

mu naslouchají, cestu, po které se 

musíme vydat, abychom dosáhli 

autentické a pevné jednoty. 

Kéž Božímu slovu věnovaná neděle 

napomůže Božímu lidu, aby 

rostla důvěrná znalost Písma svatého, 

jak tomu učil svatopisec už v dávné 

době: „Vždyť je ti to slovo velmi 

blízko; je v tvých ústech a v tvém 

srdci, takže ho můžeš zachovávat“ (Dt 

30,14). 
 

BIBLE A MY 
 

27. listopadu 2019 se konalo 

v Hranicích okresní kolo soutěže Bible 

a my. Ve druhé kategorii soutěžila 

z naší farnosti žákyně lipenského 

gymnázia Anička Klesnilová, ve třetí 

http://www.radiovaticana.cz/
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kategorii se na prvním místě umístil 

Martin Anděl ze ZŠ Osecká, 

z gymnázia Veronika Klesnilová 

získala 5. místo. Ve čtvrté kategorii 

Lukáš Vlček z Gymnázia Lipník n. B. 

získal ve své kategorii první místo. 

Martin Anděl a Lukáš Vlček postupují 

do ústředního kola. Všem zúčastněným 

děkujeme za účast v soutěži znalosti 

Bible, přejeme, aby jim byla Bible 

každodenním průvodcem ve všech 

situacích; postupujícím do závěrečného 

kola ještě hlubší orientaci v tématech 

jejich kategorií. 
 

14. FARNÍ PLES 
 

V pátek 29. listopadu 2019 jsme se 

opět symbolicky rozloučili na farním 

plese se starým liturgickým rokem. I 

tentokrát to bylo stylové – v lidových 

krojích. Náhodný pozorovatel musel 

jen žasnout, kolik lidí vytáhlo staré 

kroje po rodičích či prarodičích. 

Spousta lidí si neváhala lidový kroj i 

půjčit třeba v divadelní půjčovně nebo 

třeba z lipenského folklorního souboru 

Maleníček. Sešly se tu kroje moravské, 

jeden český, ale své zastoupení tu měly 

i kroje z cizích zemí – například 

bavorský nebo kroje z Piešťan. Velké 

díky patří všem štědrým dárcům, kteří 

přispěli větším či menším dárkem do 

společenské hry o ceny. Velké 

poděkování patří panu Ing. Vaculovi, 

který naše plesy podporuje již mnoho 

let finančním darem. Opět se sešlo přes 

150 cen. A bylo opravdu o co soutěžit. 

Atmosféru dokreslila jako každým 

rokem kapela Faťamorgána, ale letos 

nám na lidovou notečku zahráli i 

zazpívali také muzikanti z cimbálovky 

Okybača. Po půlnočním požehnání a 

přípitku tří kněží, kteří se na plese letos 

sešli, nám nezbývá, než se těšit už nyní  

 

 
 

na ročník další. Za organizátory děkuji 

všem svým spolupracovníkům, bez 

kterých bych sama jen stěží něco tak 

báječného uspořádala. Děkuji 

jmenovitě Vláďovi, Lence, Věrušce, 

Irči, Laďce, Božence, Františkovi, 

všem účinkujícím, ale i těm, kteří přišli 

a pomohli nám vytvořit krásnou 

atmosféru, která nás důstojně přenesla 

do adventu. Přeji všem požehnané 

Vánoce.         Gabka Němčáková 
 

 

Poděkování Gabce za vytrvalost a 

nadšení pro organizování plesů, za 

všechny pěkné zážitky s nimi 

spojené. Přejeme vše dobré na další 

cestě a také požehnané Vánoce. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

 
 

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2020 

jsou již v plném proudu. Pokud se však 

chcete koledování také zúčastnit, ještě 

se můžete přihlásit. Začínáme 

koledovat 2. ledna a koledování 

ukončíme v neděli 12. ledna. Hlavní 

koledovací den v Lipníku n. B. bude v 

sobotu 4. ledna, kdy společně vyrazíme 

do ulic ze střediska Charity v Lipníku 

kolem 9. hodiny. 

Bez vás všech, koledníků, vedoucích 

skupinek, rodičů, dárců, by nemohla 

být Tříkrálová sbírka úspěšná, proto 

vám všem moc děkujeme a jsme 

vděční, že půjdete do domovů a budete 

lidem roznášet radostnou zprávu o 

narození Krista. Přejeme vám vlídné 

přijetí a radost z dobrého skutku. 

Lidem, které navštívíte, děkujeme za 

otevření dveří, srdcí i příspěvek do 

pokladniček tříkrálových koledníčků. 

Letos organizuje slavnostní žehnání 

koledníkům naše Charita a uskuteční 

se v Hranicích, proto vás srdečně 

zveme 28. 12. 2019 na mši svatou v 

10:00 do kostela Stětí sv. Jana Křtitele 

na Masarykově náměstí s dalším 

doprovodným programem v Sokolovně 

v Hranicích. 

Charita Hranice také zve všechny 

vedoucí skupinek a koledníky 
Tříkrálové sbírky s jejich rodiči na 

promítání pohádky pro celou rodinu 

Čertí brko v neděli 26. 1. 2020 od 

15:00 hodin v KD Echo v Lipníku nad 

Bečvou. 

Jako odměnu pro všechny, kdo se 

podíleli na Tříkrálové sbírce, 

připravujeme také další akce, jako 

plovárnu v Hranicích (v únoru) nebo 

promítání v letním kině v Hranicích (v 

červnu). 

Chcete-li se jakkoli do Tříkrálové 

sbírky zapojit, kontaktujte: Kateřinu 

Vlasákovou, tel.: 733_741_747, 

katerina.vlasakova@hranice.charita.cz 

nebo Pavlínu Trpákovou, tel.: 739 378 

493, trpakova@seznam.cz 

 

NEDOŠEL DO BETLÉMA 
 

Malý Jonáš trávil mnoho času se svým 

dědečkem. Jmenoval se Eliáš a 

vyprávěl mu nádherné příběhy, v létě 

ve stínu stromů, v zimě u hořícího 

krbu. Jednou večer se Jonáš nemohl 

vynadívat na velikou hvězdu, která 

osaměle zářila na setmělé obloze. 

Obrátil se na dědečka: „Dědo, kdo 

udělal tuhle krásnou hvězdu?“ „Bůh,“ 

odpověděl dědeček. Druhý den si 

s obdivem prohlížel své ruce – díky 

jejich obratným pohybům si mohl hrát, 

stavět hrady, vyjadřovat, co právě cítí. 

Jednou měl Jonáš takovou radost, že 

může běhat lesem sem a tam, že začal 

přemýšlet, kdo lidem vymyslel nohy. 
Dědeček na dotazy odpovídal vždy 

stejně: „Bůh.“ Jonáš si říkal: „Bůh musí 

být opravdu hodný, když nám dal tolik 

krásných věcí – hvězdy, ruce, nohy, 

lesy…“ „Dědo, kde bydlí Bůh? Chtěl 

bych mu jít poděkovat!“ Starý Eliáš 

věděl, že brzo umře, a řekl: „Já Boha 

brzy uvidím a vyřídím mu to.“ Jednou 

v noci vzbudil Jonáše hluk. Někdo volal: 

„Narodil se Boží Syn“. Pastýři 

z horských pastvin spěchali kolem 

domku k Betlému. Jonášovi tlouklo srdce 

jako o závod. Narodil se Boží Syn. Kde 

je syn, tam je také otec. Konečně dostal 

příležitost poděkovat Bohu za vše, co mu 

daroval. Potichoučku popadl v kuchyni 

louč, džbán a košík, ve spíži vzal chleba 

a sýr a vydal se také k Betlému. Na své 

cestě však rozdal potřebným všechny 

dary, které nesl. Louč věnoval smutné 

mamince, která neměla čím zapálit 

v kamnech, aby se její dítě zahřálo. 

Vodu ze džbánu daroval člověku, který 

přišel z pouště a umíral žízní, chléb se 

sýrem dal hladovému děvčátku 
promodralému zimou. Vždy si řekl: 

Jak by se mohl Bůh, který je tak 

hodný, radovat z louče, kdybych 

nechal dítě plakat zimou, nebo: jak by 
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se mohl radovat z mé vody, kdybych 

nechal člověka zemřít žízní; jak by 

mohlo Boha, který je tak hodný, potěšit 

jídlo, které bych odmítl dát tomu 

děvčátku. Dál pokračoval s prázdnýma 

rukama. Zmožený únavou, hladem a 

žízní si lehl v lese do suchého listí a 

rozplakal se. Vyčerpáním usnul. Když se 

probudil, ležel doma u krbu v dědečkově 

náručí. Všechno mu s pláčem vyprávěl: 

„Nenašel jsem ho, i když jsem šel tak 

dlouho…“ „Ne, Jonáši, tys ho našel,“ 

odpověděl mu uklidňujícím hlasem 

dědeček. „A dal jsi Božímu Synu oheň, 

vodu a jídlo, protože Bůh má lidi tolik 

rád, že všechno, co pro ně uděláš, jako 

bys udělal pro něj. 
 

“Vánoční příběhy pro potěchu duše“ od 

Bruno Ferrera – zkrácený příběh o chlapci, 

který nedošel do Betléma 

 

 
 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Prosinec 

24.12. úterý Štědrý den: 16 hodin – Koledy z věže kostela sv. Jakuba;  

                    ve 22 hodin noční mše svatá ze slavnosti Narození Páně 

25.12. středa Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční, mše sv. jako v neděli; v 16 hodin Živý betlém 

26.12. čtvrtek Svátek sv. Štěpána, mše svatá v Lipníku v 9.30, v Hlinsku v 7.45 

27.12. pátek Sv. Jan Evangelista 

28.12. sobota Betlémské děti – mučedníci 

29.12. neděle Svátek svaté Rodiny 

31.12. úterý Sv. Silvestr; děkovná bohoslužba za uplynulý rok, mše svatá v 16.00 v kostele sv. Jakuba 

Leden 

1.1. středa Slavnost Matky Boží Panny Marie; Světový den modliteb za mír.  

Nový rok 2020, mše svatá ve farnostech jako v neděli 

3.1. pátek První pátek v měsíci; Nejsvětější Jméno Ježíš 

5.1. neděle  2. neděle po Narození Páně 

6.1.  pondělí Slavnost Zjevení Páně 

12.1.     neděle Svátek Křtu Páně 

18.1. sobota Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 

19.1. neděle 2. neděle v mezidobí; 18. – 25. 1.  modlitby za jednotu křesťanů 

24.1. pátek Sv. František Saleský, biskup, učitel církve 

25.1. sobota Svátek Obrácení sv. Pavla 

26.1. neděle 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova 

Únor 

2.2. neděle Uvedení Páně do chrámu; Světový den zasvěcených osob 

3.2. pondělí Sv. Blažej – svatoblažejské požehnání 

7.2. pátek První pátek v měsíci 

9.2. neděle 5. neděle v mezidobí 

11.2. úterý Panna Maria Lurdská 

14.2. pátek Sv. Valentin 

16.2. neděle 6. neděle v mezidobí 

22.2. sobota Svátek Stolce sv. Petra 

23.2. neděle 7. neděle v mezidobí; sbírka Haléř sv. Petra 

26.2. středa Popeleční středa – den přísného postu 

 

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/

