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SVATÝ TÝDEN 
 

Květná neděle 
 

Pane Ježíši Kriste, Ty jsi vjel do 

Jeruzaléma jako král. Lidé Tě 

vítali s jásotem. Po pár dnech se 

nálada obrátila. Tví odpůrci 

popouzeli proti Tobě a proti Tvé 

zvěsti. Také naše životní cesta zná 

ocenění a protivenství. Ty jdeš 

svou cestu utrpení ne jako 

sklíčený a pokořený, nýbrž jako 

Král. Uč mě jít mou cestu 

společně s Tebou. 

 

Zelený čtvrtek  
 

Večer před svým umučením jsi 

nám ustanovil památku své lásky. 

Večeřel jsi se svými učedníky a 

sám ses jim dal v chlebu a vínu. 

Rozlomil jsi chléb jako znamení 

své smrti, v níž ses pro nás 

rozlomil, abys v nás uzdravil a 

spojil všechno nalomené a 

zlomené. A kalich jsi podával 

jako obraz toho, že Tvá láska se 

ve smrti stane dokonalou, že za 

nás vydáváš svou krev srdce. 

Daruj mi nový pohled na 

tajemství Eucharistie, v níž ses za 

mě vydal, abych směl na této 

oběti postavit svůj život. 

Po večeři plné lásky a blízkosti jsi 

šel do Getsemanské zahrady, 

učedníci usnuli a Ty ses vystavil 

svému strachu a bezmoci, své 

osamělosti a nepochopení. 

Probojoval ses k modlitbě, kterou 

jsi naučil také nás: „Otče, staň se 

Tvá vůle!“ Dej, ať vyslovím tuto 

modlitbu, když nerozumím, proč 

se mi to či ono děje. 

Velký pátek 
 

Na Velký pátek slavíme, že Tvá 

láska je silnější než smrt. Tvé 

rozpjaté paže na kříži jsou gestem 

milujícího objetí. Tvé rozpažené 

ruce mě zvou, abych se ukryl ve 

Tvé lásce.  

 

ZMRTVÝCHVSTALÝ JE NAŠÍM POKOJEM A RADOSTÍ. ALELUJA! 

 
 

V Lipníku nad Bečvou  

        5. dubna 2020                 List farností:       Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou 

Zdravím všechny farníky, 

jsme v situaci, kterou neznáme. Doba postní probíhá a my jsme ve svých domovech. Liturgii sledujeme v 

televizi, Eucharistii přijímáme touhou, a to nás čeká i o Velikonocích. Vánoce umíme prožívat v kruhu rodiny 

a kostel jim dodá atmosféru, ale Velikonoce si bez prožívání v kostele neumím představit. Proto se musíme 

zaměřit na podstatu věci. Připomínat si doma, co důležitého prožíval Ježíš na Květnou neděli, Zelený čtvrtek, 

Velký pátek a Bílou sobotu. Přijmout jeho Vzkříšení, které proměňuje i tyto nové okamžiky. Nemusíme mít 

strach, Ježíš nám dal svůj život věčný a přeje nám pokoj, ne strach a nejistotu. Čerpejme u něj.  

                                                                                                                                                        P. Stanislav 
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Bílá sobota 
 

Na Bílou sobotu vzpomínáme, že 

jsi byl mrtvý, sestoupil jsi 

k mrtvým a vyvedl je do světla. 

Sestoupil jsi také do podsvětí 

mého vlastního stínu, aby ses mě 

dotkl a proměnil všechno mrtvé a 

strnulé ve mně a probouzíš to 

k novému životu. 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 
 

Pane Ježíši Kriste, vstal jsi 
z mrtvých a jsi se mnou. 
 

Po svém Zmrtvýchvstání ses 

setkal se svými učedníky. Šel jsi 

s emauzskými učedníky, poznali 

Tě při lámání chleba. Se svými 

učedníky ses setkal u 

Genezaretského jezera. Celou noc 

pracovali nadarmo. Náhle jsi stál u 

břehu, oslovil je, síť se naplnila a 

Tvůj nejmilejší učedník Tě poznal: 

„Pán je to!“ Otevři mi oči, Pane, 

abych Tě poznal při všem, co dělám. 

Také ses setkal s pochybujícím 

Tomášem. Znáš také mé 

pochybnosti. Dotkni se mě svým 

slovem, abych se Tě odvážil 

dotknout a s Tomášem mohl říct: 

„Pán můj a Bůh můj.“ Pane Ježíši, 

Ty jsi skutečně můj Pán a Bůh. 

Skutečně jsi vstal z mrtvých a 

také mě napřimuješ. 

                                                                                                                          
Anselm Grün 

BOŽÍ LÁSKA MÁ SVÉ 

JMÉNO A TVÁŘ: JEŽÍŠE 

KRISTA 
 

Láska je od Boha. Právě Boží 

láska je to, co dává smysl 

každodenním povinnostem a co 

také pomáhá zvládnout těžké 

životní zkoušky. Toto je pravým 

pokladem člověka. Jít vpřed 

životem, s láskou, kterou Pán 

zasel do našeho srdce, s láskou 

Boží. Boží láska má své jméno a 

tvář: Ježíše Krista.  
Papež František 

 

SV. JAN SARKANDER 
 

Hledal Boha neméně obtížně než 

mnozí z nás. Svým hledáním 

promlouvá k dnešku, svatým se 

nenarodil, ale s pomocí Boží se 

jím stal. Narodil se 20. prosince 

1576 ve Skočově v Těšínském 

Slezsku. Měl nevlastního bratra 

Matouše Vlčovského z prvního 

manželství své matky a vlastní 

sourozence Mikuláše, Pavla, 

Václava a sestru, jejíž jméno 

neznáme. Když bylo Janovi 13 let, 

zemřel mu otec, matka se s dětmi 

odstěhovala k nejstaršímu synovi 

Matoušovi na Moravu do Příbora. 

Tam Jan navštěvoval farní školu. 

Po jejím absolvování odchází na 

filosofická studia k otcům 

jezuitům do Olomouce. Roku 

1600 odchází do Prahy, 

v Olomouci totiž vypukl mor a 

školy musely být uzavřeny. 

Dokončil studia a v květnu 1603 

byl prohlášen magistrem filosofie. 

V roce 1604 se dal zapsat na 

bohosloveckou fakultu ve 

Štýrském Hradci. Zde studoval 

pouze dva roky. R. 1606 se vrací 

na Moravu a 3. září uzavírá ve 

Velkém Meziříčí svatební 

smlouvu s Annou Plachetskou, 

dcerou meziříčského měšťana. 

Anna Plachetská záhy zemřela a 

Jan Sarkander 22. prosince 1607 

v Kroměříži přijímá z rukou 

kardinála Ditrichštejna nižší 

svěcení, 20. prosince 1608 byl 

v olomoucké katedrále vysvěcen 

na podjáhna světícím biskupem 

Janem Křtitelem Civallim. 

Podjáhenství bylo první z vyšších 

svěcení, další stupeň - jáhenské 

svěcení, mu udělil 19. března 

1609 v Brně v jezuitském kostele 

kardinál František Ditrichštejn, o 

tři dny později 22. března 1609 

obdržel kněžské svěcení v Brně 

v chrámu sv. Petra a Pavla od 

světícího biskupa Civalliho.  

Po  

svěcení nastoupil do duchovní 

správy, nejprve vypomáhal svému 

bratru v Opavě, pak byl ustanoven 

do Uničova, r. 1611 do Charvát u 

Olomouce, pak do Kroměříže, 

Zdounek, Boskovic. Na sedmém 

působišti – v Holešově - se naplnil 

jeho život. Do Holešova si ho 

vyžádal Ladislav Popel 

z Lobkovic, zemský hejtman 

moravský a pán na Holešově. 
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DĚTEM 
 

Z písní zpěvníku Zpíváme si písničku 3, který vydala Rosa v roce 1998, jsou následující věty s vynechanými 

písmeny. Když je správně doplníte, budete mít věty z několika písní tohoto zpěvníku: 

Na o-l- jel Kristus K-á-, když ho c-l-  J-r-z-l-m  r-t-l-s-m-  u-í-a-. 

D-b-e bude jistě t-m-, kdo r-d b-v-  v Božím d-m-. 

Pán Ježíš ch-e po n-s, abychom z-ř-l-, životem i s-o-e-  všem kolem s-í-i-i. 

TAJENKA 

Zní aleluja v dáli, klaňme se Kristu Králi, vzkříšen …. dál. 

 

1  
 

       

2         

3         

4        

 

1. Na začátku mše svaté děláme …. 2. Z květu na květ poletují ……..   3. Sluníčko nás ….. 

4. Nad námi se klene modré …. 

 

Když se počátkem května Morava 

připojila ke stavovskému 

povstání, byl Lobkovic sesazen ze 

svého úřadu a uvězněn v Brně. 

Také všichni jezuité byli 

vypovězeni ze země. Válečné 

události byly v plném proudu, 

stavové i císař hledali pomoc, 

vojenskou i finanční. Císaři se 

vydali na pomoc polští kozáci 

zvaní podle velitele Alexandra 

Lisowského „lisovčíci“. Podle 

dávného vojenského zvyku cestou 

loupili, pálili, vraždili bez ohledu 

na to, zda šlo o statky té či oné 

strany. Zvláště řádili na panství 

prusinovickém a bystřickém, které 

patřilo dávnému Sarkandrovu 

nepříteli a nedávno jmenovanému 

nejvyššímu sudímu Václavu 

Bítovskému z Bítova. Když se 

blížili k Holešovu, svolal 

Sarkander katolíky z města i ze 

zámku a vydal se lisovčíkům 

vstříc s monstrancí v rukou. 

Důvěra v pomoc Boží byla 

silnější než strach. Poláci se 

zastavili, seskákali z koní, 

poklonili se před Nejsvětější 

Svátostí; když Jan Sarkander 

zanotoval Te Deum, přidali se ke 

zpěvu a po chvíli pokračovali 

v cestě. Holešov minuli. Protože 

před časem pobýval Sarkander 

v Polsku, dostal se do podezření, 

že Poláky pozval. Dostal se do 

olomouckého vězení. Vyslýchán 

byl celkem čtyřikrát, poprvé 13. 

února 1620. Janovo ujišťování o 

nevině rozhodlo o užití útrpného 

práva – skřipce. Byl vystaven 

hroznému mučení a po čtyřech 

týdnech podlehl přestálým 

mukám. Bylo to úterý 17. března 

1620 večer v Olomouci.  

Na místě Sarkanderovy mučírny 

byla roku 1704 zřízena kaple 

Všech svatých mučedníků. Kapli 

nechal znovu od základů vystavět 

olomoucký arcibiskup František 
Saleský kardinál Bauer v letech 
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1908–1910. Ve spodní kapli je 

dochován skřipec, na němž byl Jan 

Sarkander mučen. 

15. září 1859 papež Pius IX. Jana 

Sarkandera blahořečil. 

                                                                       
Podle Zdeňka Charouze, Olomouc 1990 

21. květen 1995 je velkým dnem 

v paměti i našich farníků, neboť jsme 

se sjeli do Olomouce k setkání 

s papežem Janem Pavlem II., který 

zde svatořečil Jana Sarkandera a 

Zdislavu z Lemberka. 

V kostele sv. Jakuba v prostoru nad 

kněžištěm je barevné okno věnované 

památce tohoto kněze mučedníka. 

 

 

 

 
 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ ... 

Duben 

5. 4. neděle Květná neděle;  žehnání ratolestí v kostele sv. Jakuba. Příležitost ke svátosti smíření v kostele 

sv. Jakuba 14 – 16 hod. 

 

9. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek: v 18.30 mše sv. v kostele sv. Jakuba 

10. 4. pátek Velký pátek: křížová cesta v 15 hodin v kostele sv. Jakuba; od 18.30 obřady Velkého pátku. 

Den přísného postu. Začátek novény k Božímu milosrdenství 

11. 4. sobota Bílá sobota: od 10 do 15 adorace u Božího hrobu. Velikonoční vigilie ve 20 hodin 

12. 4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

13. 4. pondělí  Pondělí v oktávu velikonočním: mše sv. v kostele sv. Jakuba v 8 hodin 

19. 4. neděle 2. velikonoční neděle 

26.4. neděle 3. velikonoční neděle 

Květen 

1. 5. pátek První pátek v měsíci, sv. Josefa dělníka; státní svátek 

3. 5. neděle 4. velikonoční neděle, sbírka na křesťanská media 

6. 5. středa Sv. Jana Sarkandera 

8. 5. pátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí; státní svátek  

9. 5.  sobota Olomouc, katedrála – diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi 

10. 5. neděle 5. velikonoční neděle. Svátek matek 

13. 5. středa P. Marie Fatimské 

17. 5. neděle 6. neděle velikonoční 

21. 5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 

24. 5. neděle 7. velikonoční neděle 

30. 5. sobota Kladníky – pouť k Navštívení Panny Marie 

31. 5. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého. Sbírka na církevní školství 

 

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/
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