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„TAK AŤ VAŠE SVĚTLO SVÍTÍ LIDEM, ABY VIDĚLI VAŠE DOBRÉ SKUTKY 

A VELEBILI VAŠEHO OTCE V NEBESÍCH“ 

 
PANNO MARIA, POMÁHEJ NÁM, ABY SE V NAŠICH SLOVECH I SKUTCÍCH 

PROJEVOVALA LÁSKA, KTEROU NÁM DAROVAL BŮH SKRZE JEŽÍŠE KRISTA 

 

4/20 
     V Lipníku nad Bečvou  

     30. srpna 2020 

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

O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie byl v kostele sv. Jakuba uveden do funkce faráře 

našich farností P. Ing. Mgr. Libor Churý. Pro FL napsal tyto řádky: 
 

Něco o mně 

Vyrůstal jsem v obyčejné rodině v Morkovicích v okrese Kroměříž, v rodinném domku se dvěma sestrami, ke 

kterým po čase přibyl ještě nejmladší bratr. Tata byl zedníkem, mama byla dlouho na mateřské s námi, poté 

dělala, co se naskytlo, dělnici, uklízečku, prodavačku. Žili jsme v mamině rodném domě společně s jejími 

rodiči. Mama měla dlouhé období, kdy toto rozhodnutí považovala za svůj životní omyl. Já jí tvrdím, že 

minimálně pro mě to bylo velké požehnání. 

Důležitými prvky našeho života byla práce, víra a rodina. Měli jsme kousek pole a nějaké drobné zvířectvo a 

všechno se obhospodařovalo ručně – motykou a dvoukolákem. Na kroužky nebyl prostor. Kromě hudby. 

Každý z nás musel na něco hrát. Což ne vždy byla radost. Nejhorší byly situace, když nás o tom přesvědčoval 

tata, který ani nehrál, ani nezpíval, ale nám stále říkal, jak je to krásné. 

A to je možná jeden z význačných rysů našich rodičů. I když se o ideálním vztahu rozhodně nedá mluvit, i 

když měli na mnohé věci odlišné názory, vždycky vystupovali společně. I třeba s tou hudbou. Byl to výmysl 

mamy, tata to tolik neprožíval, ale nikdy proti mamě nešel, i když to pro něj znamenalo těžkost, když jsme mu 

třeba vyčítali, že on sám s hudbou nic nemá a nás do ní nutí. 

Na rozdíl od ostatních sourozenců jsem se stal přítelem práce kolem pole a zahrady. Mám to hodně rád, a i 

proto jsem se přesunul z bytu na sídlišti na faru do Slavonína. Pozitivní postoj mám i k hudbě, byť spíše 

pasivní. Rád si poslechnu jakoukoliv hudbu, když je na živo a je spojená s nasazením a dovedností. Pak mi ani 

moc nezáleží na žánru. Rád také sportuji, ale na tyto kratochvíle v poslední době nezbývá moc času. 

Jinak jsem vystudoval kroměřížské Arcibiskupské gymnázium, poté stavební fakultu v Brně (byť s divokým 

průběhem – ale na to se historie neptá) obor konstrukce a dopravní stavby se zaměřením na geotechniku a 

zemní práce. Nicméně v oboru jsem nikdy nepracoval. Stavební zkušenosti jsem sbíral jen skrze brigády 

s tatou a skrze pomoc sestře při opravách jejich domu. Po fakultě jsem byl na civilce v Rajnochovicích na 

Arcidiecézním centru života mládeže, kde jsem po téměř dvou letech konečně zaslechl volání ke kněžství a tak 

jsem se odebral do semináře. Byť jsem byl věřící vždycky, byť jsem měl ke kostelu velmi blízko (děda byl 

kostelník a s jeho přibývajícími lety jsme se zápalem porůznu přebírali jeho povinnosti), o kněžství jsem nikdy 

nepřemýšlel. Nikdy jsem to nebral, že by to měla být moje cesta. Ale stalo se. Bylo mi umožněno, abych třetí 

ročník prožil na studiích v belgické Lovani, což byla úžasná životní zkušenost.  

Vysvěcen na kněze jsem byl 25. června 2011. Prvním místem mé kněžské služby byl Přerov, pak následoval 

Zlín, od července roku 2015 jsem byl v Olomouci ve Slavoníně a na Nových Sadech a od roku 2018 k tomu 

přibyly ještě i Hodolany. 15. srpna jsem byl uveden do funkce faráře vašich farností, 16. srpna 2020 o 20. 

neděli v mezidobí jsem zde sloužil první mše svaté jako váš duchovní otec. 

                                                                                                                                            o. Libor 
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SLAVNOST NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE 
 

V kostele sv. Jakuba v Lipníku nad 

Bečvou byl hlavním celebrantem P. 

František Dostál, nový děkan 

hranického děkanátu. V tento krásný 

mariánský den uváděl do funkce 

nového duchovního vůdce farností P. 

Libora Churého. Byl to neobyčejně 

působivý obřad. Slova obou kněží 

byla prostá a oslovující, stejně jako 

děkující i vítající slova ministranta 

Jakuba. Hudební i pěvecký doprovod 

z kůru, zpěv Tisíckrát pozdravujeme 

Tebe, prostoupily chrám, dotvářely 

vážnost, důstojnost i vroucnost 

slavnosti.  

 

 
 

ZA NOVÉHO KNĚZE 
 

Dobrý Bože, děkujeme za otce 

Libora Churého, kterého jsi učinil 

naším duchovním vůdcem. Dej, ať 

nás provází vzájemná úcta, trpělivost 

a pochopení. Dej mu zdraví a dary 

svého Svatého Ducha, ochraňuj ho na 

přímluvu Panny Marie a naší 

vytrvalou modlitbou: 

Pane Ježíši, který jako dobrý Pastýř 

dlíš mezi námi v Nejsvětější Svátosti, 

sešli ze svatostánku přebohaté 

paprsky své milosti na našeho 

duchovního otce Libora. Dej mu 

všechny milosti, jež jsou potřebné 

k jeho i našemu posvěcení. Posiluj 

ho, aby bděl věrně nad svým stádem, 

nad nímž ho Duch Svatý ustanovil. 

Žehnej mu, když v modlitbě pozvedá 

k Tobě své srdce. Žehnej mu, když 

nám zvěstuje Tvé svaté Slovo. 

Žehnej mu, když v kněžském úřadě 

pracuje pro spásu nesmrtelných duší. 

Učiň ho Pastýřem podle svého Srdce, 

abychom, až přijdeš soudit pastýře i 

stáda, byli jeho korunou i radostí. 

Amen.  

„Maria, Matko Ježíše Krista a Matko 

kněží, Matko Církve, spolu 

s učedníky jsi ve večeřadle prosila 

Ducha Svatého za nový lid a jeho 

pastýře. Vypros kněžskému stavu 

plnost Jeho darů. Královno apoštolů, 

přijmi ty, kteří jsou od počátku 

povolaní, podporuj jejich růst, 

provázej v životě i ve službě své 

syny, Matko kněží.“  

(z modlitby sv. Jana Pavla II.) 

 

O SVATÉM LIBOROVI 
 

Byl biskupem ve francouzské diecézi 

Le Mans. Narodil se asi roku 348, 

podle legendy byl při jeho smrti sv. 

Martin z Tours roku 397. Je uctíván 

jako patron dobré smrti a jako jeden 

z patronů porozumění mezi národy. 

Bývá zobrazován jako biskup 

s knihou evangelií a drobnými 

kameny na ní. Dalším atributem bývá 

páv. Při přenesení jeho relikvií do 

katedrály v Padernbornu byl 

průvodcem páv. 

 

KRÁSA ZEMĚ 
 

V přírodě je jakási divoká estetika. 

Zpěv drozda na jaře mi připadá 

krásný, i když nejsem jeho 

rozmnožovací partnerkou, uchvátí 

nás vznešené tance čejky, i když 

nejsou určeny pro nás, žasneme nad 

krásou koniklece, i když nejsme ani 

koniklece, ani včely. Zde by bylo 

možno namítnout, že se jedná o 

květiny a ptáky, se kterými máme 

dlouhou evoluční zkušenost, a že je 

tedy my vnímáme jaksi subjektivně, 

ze zvyku, vždyť jsme je pozorovali 

roky a roky a před námi naši 

předkové. (…) Problémem je ovšem 

to, že nám jako krásné připadají i 

scenérie, která vidíme my jako první 

generace vůbec, krajiny, se kterými 

jsme nikdy neměli žádnou zkušenost 

(…) A toto je (také) důvod pro 

ochranu přírody. Nejenom že je 

chrámem Božím, nejen že je 

domovem, který ruku v ruce 

s Bohem budujeme, nejen že je pro 

nás místem zdrojů a že jsme její 

součástí v mnohem silnějším smyslu, 

než jsme kdy mysleli. Stojí za to ji 

zachránit především pro její 

výstřední krásu, proto, že ona sama je 

uměleckým dílem, že je knihou, která 

doposud není dopsána, která doposud 

není dočtena. Protože nebesa 

skutečně vypravují o Boží slávě. 

A tak jako si vážíme různých 

stavebních památek, začínáme si víc 

a víc vážit krajiny kolem nich a v ní 

žijících rostlin a živočichů.  
 

(Podle Marka Váchy Tváří v tvář 

Zemi) 
 

 

 
 

PŘI PATŘENÍ NA 

STVOŘENÍ SI NAJEDNOU 

UVĚDOMÍME, ŽE V NĚM 

MŮŽEME ZAHLÉDNOUT 

DUCHA STVOŘITELE, 

BOHA SAMOTNÉHO 

JAKO STVOŘITELSKOU 

MATEMATIKU, JAKO 

SÍLU, KTERÁ TVARUJE 

ZÁKONY SVĚTA A JEHO 

ŘÁD, AVŠAK TAKÉ JEHO 

KRÁSU.  
(Benedikt XVI.) 
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STVOŘENÍ SVĚTA 

PODLE ČLOVĚKA 

 
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 

Po mnoha milionech let si člověk 

dodal odvahy a rozhodl se, že vezme 

svět a jeho budoucnost výhradně do 

svých rukou. A tak započalo 

posledních sedm dní dějin. 

Ráno prvního dne se člověk rozhodl, 

že bude svobodný, krásný, dobrý a 

šťastný. Rozhodl se, že už nebude 

k Božímu obrazu, ale že bude prostě 

člověkem. Protože ale přesto musel v 

něco věřit, uvěřil ve svobodu, štěstí, 

v burzu cenných papírů a v pokrok, 

v plánování a rozvoj a hlavně 

v bezpečí. Ano, bezpečnost je základ. 

Poslal na oběžnou dráhu výzkumné 

satelity, přichystal rakety 

s atomovými bombami. A byl večer a 

bylo ráno, den druhý. Druhého dne 

konce věků uhynuly ryby v řekách 

znečištěných průmyslovými splašky, 

uhynuly ryby v mořích kvůli úniku 

ropy z velkých těžebních společností 

a kvůli odpadu na dně moří – byl 

totiž radioaktivní. Uhynuli ptáci na 

nebi, otrávení jedovatými 

zplodinami, zahynula zvířata 

otrávená výfukovými plyny pekelné 

dopravy…. A byl večer a bylo ráno, 

den třetí. Všude uschla tráva, opadalo 

listí se stromů, uschl mech na 

skalách, zvadly květiny v zahradách. 

To proto, že se člověk rozhodl 

převzít kontrolu nad ročními 

obdobími a plánovat je centrálně. 

V počítačovém programu, který se 

měl starat o déšť, se vyskytla malá 

chyba, než se na to přišlo, vyschly 

prameny ….. A byl večer a bylo 

ráno, den čtvrtý. Zemřely čtyři z pěti 

miliard lidí, někteří na nákazu viry 

kultivovanými ve vědeckých 

zkumavkách, jiní následkem 

neopatrnosti, s níž nebyly správně 

uzavřeny bakteriologické zásoby 

připravené na válku. Jiní zemřeli 

hladem (…) A zlořečili Bohu: když 

je tak dobrý, proč dopouští tolik zla? 

Pátého dne se lidé rozhodli aktivovat 

červené tlačítko, protože se cítili 

ohroženi. Celou planetu zachvátily 

plameny, hory shořely, moře se 

vypařila, ve městech zčernaly kostry 

železobetonových budov, modrá 

planeta zůstala šedá. Šestého dne 

nastala tma. (…) Sedmého dne 

konečně nastal klid! Země byla 

beztvará, prázdná, nade vším se 

vznášel duch člověka. Ale v pekle si 

vyprávěli příběh člověka, který 

ovládl svět. 

 

Nic nebrání člověku, aby šel až na 

hranice svých možností. Ale naděje 

tu je: že svět a budoucnost je 

v rukou Někoho jiného. 
 

(Podle Bruno Ferrero   Balzám pro duši) 

 

DALŠÍ CESTA 

O. STANISLAVA                                                        
 

Devatenáctého července bylo našim 

farnostem oznámeno rozhodnutí 

našeho duchovního otce Stanislava o 

odchodu z kněžské služby. Dotklo se 

to srdce každého. Před rokem jsme 

děkovali Pánu Bohu za dar kněžství u 

příležitosti patnáctého výročí jeho 

kněžského svěcení. “Bůh chce, 

abychom stáli vzájemně při sobě. 

To nazývá láskou k bližnímu“, píše 

dominikán J. B. Brantschen v knížce 

Bůh je větší než naše srdce. A tak 

v tento čas, stejně jako před rokem, 

děkujeme za všechna obdarování a 

duchovní vedení otcem Stanislavem 

v uplynulých letech. Ve svatodušním 

čísle Farních listů v úvodníku prosil 

za sebe i za nás: „Duchu Svatý, 

provázej nás každý den a doveď nás 

do nebe.“ Nechť je tato modlitba 

průvodcem na jeho další cestě spolu 

se sv. Stanislavem a sv. Josefem. 

 

CHCI PODĚKOVAT  
 
za šest let v Lipníku, v Týně a v 
Hlinsku, které jsem s vámi mohl 
prožít. Bylo mi tu dobře a ušli 
jsme kus života společně. 
Kněžské poslání jsem prožíval 
rád a vím, že mě k němu Bůh 
zavolal. Přesto se ve mně pořád 
ozývala touha i po rodině a životě 
v manželství. Když jsem hledal s 
Bohem, co to má znamenat, řekl 
mi, že je ta volba teď na mně. 
Když zůstanu farářem, bude mi 
žehnat, když se ožením, bude mi 
žehnat. Tak to ve mně dozrálo k 
rozhodnutí oženit se. Všem vám 
přeju Boží požehnání a 
zakoušení Jeho blízkosti. 
 

Standa Suchánek 
 

NOVÍ RADNÍ VKH 

Brno 
 

Poslední červnový víkend hostila 

farnost Lipník nad Bečvou 

víkendovku brněnských 

vysokoškoláků, během které 

došlo nejen k seznámení, 

vytvoření nových a prohloubení 

dosavadních přátelství, ale také 

k předání pomyslných žezel ve 

všech resortech 

Vysokoškolského katolického 

hnutí Brno. Noví radní budou 

v následujícím akademickém 

roce prostřednictvím nejen 

duchovních, kulturních, ale také 

DĚTEM 
 

Co je na nebi? Když doplníte chybějící písmena následujících slov z písní zpěvníku 

Zpíváme si písničku a také pohlédnete vzhůru, hravě odpovíte:  

 

Na nebi je  -l-n-č-o, na děti se s-ěj-. Na nebi jsou o-l-č-y běloučké jak vata. A ten 

lesklý r-h-í-ek nebo t-l-ř bílý, to je přece -ě-í-ek. Záře h-ě-d  i  č-r-ánky, všechno 

vzdává Bohu č-st. 
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zážitkových akcí pokračovat 

v budování společenství a 

přibližování mladých k Bohu. 

Velký dík za přijetí patří nejen 

otci Stanislavovi, ale rovněž 

všem farníkům. Děkujeme za čas 

strávený ve vaší krásné farnosti.   
 

Za VKH Brno Zdeňka Nováková 

 

 

PODĚKOVÁNÍ PÁNU BOHU 
 

za život všech, kteří nás 
předešli:  
 

Paní Marii Wnukové za 
desítky let práce pro farnost 
– pro kněze, chrámy, 
modlitbu živého růžence. 
 

Paní Martě Zlámalové za 
práci pro čistotu a výzdobu 
našich chrámů. 
 
Odpočinutí věčné dej jim, 
Pane, a světlo věčné ať jim 
svítí… 
 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ ... 

Srpen 

30.8. neděle 22. neděle v mezidobí.  Žehnání školákům 

Září 

1.9. úterý Světový den modliteb za péči o stvoření 

4.9. pátek První pátek v měsíci 

6.9. neděle 23. neděle v mezidobí 

8.9. úterý Svátek Narození Panny Marie 

12.9. sobota Jména Panny Marie; 

v 16 hod. vernisáž výstavy Svědkové lidskosti – kostel sv. Jakuba 

13.9. neděle 24. neděle v mezidobí, Týn n. B. - hody Jména Panny Marie, 

                                       Osek n. B. - hody Povýšení Svatého Kříže 

14.9. pondělí Svátek Povýšení Svatého Kříže, adorační den farnosti Osek nad Bečvou 

15.9. úterý Panna Maria Bolestná 

16.9. středa  Sv. Ludmila, Den církevních škol 

20.9. neděle 25. neděle v mezidobí 

21.9. pondělí Sv. Matouš. 25.–27. 9. Modlitby matek: Pá a So po večerní mši sv., Ne 14.00 

27.9. neděle 26. neděle v mezidobí; sv. Vincenc z Pauly – Den Charity 

28.9. pondělí Sv. Václav, slavnost; Den české státnosti, státní svátek 

29.9. úterý Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 

Říjen 

1.10. čtvrtek Sv. Terezie od Dítěte Ježíše  

2.10. pátek 1. pátek v měsíci; svátek andělů strážných 

4.10. neděle 27. neděle v mezidobí, sv. František z Assisi 

5.10. pondělí Sv. Faustyna Kowalská 

7.10. středa Panna Maria Růžencová 

11.10 neděle 28. neděle v mezidobí 

18.10 neděle  29. neděle v mezidobí; sv. Lukáš; Světový den modliteb za misie 

22.10 čtvrtek Sv. Jan Pavel II. 

25.10 neděle 30. neděle v mezidobí 

28.10 středa Sv. Šimona a Judy, apoštolů 
 

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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