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O VÁNOCÍCH SE JEDNÁ O KAŽDÉHO Z NÁS, 

PRO KAŽDÉHO PŘIŠEL JEŽÍŠ NA SVĚT 
 

 

„Všemohoucí Bože, tys podivuhodně stvořil člověka a s ještě větší láskou ho obnovil. Dej, ať také my 

máme účast na jeho božství, když on se stal jedním z nás a přijal účast na našem lidském životě“. 

 

                                                                                         
  

 

  

 

 

 

 

 

7/20 
V Lipníku nad Bečvou  

20. prosince 2020 

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

 

Drazí farníci, 
 

dostává se vám do rukou vánoční vydání Farních listů. Já svůj úvodník píšu o 3. neděli adventní 13. prosince, den 

před jednáním vlády o zpřísňování protiepidemických opatření. Nemám nyní tušení, jak moc zavření budeme za 

čtrnáct dní. 

Přesto bych chtěl zůstat pozitivní. A myslím si, že jako křesťané jsme povoláni k tomu, abychom do dnešní situace 

nezatahovali strach, deprese, nenávist, ješitnost a pýchu, ale abychom se snažili o naději, důvěru, velkorysost, 

trpělivost, ohleduplnost. 

Josef s Marií neprožívali svoje první Vánoce rozhodně v ideálních podmínkách. Těhotná Maria se plahočila s 

Josefem nějakých sto kilometrů do Betléma, jen proto, že si nějaký potentát v Římě usmyslel, že udělá sčítání lidu. 

Tehdy nestačilo poslat vyplněný formulář emailem. Celý Izrael byl v pohybu, mnoho lidí vyrazilo na cestu, 

hostince byly obsazeny. Co to znamenalo pro novomanžele? Nikdo na ně nečekal s otevřenou náručí. Nikdo jim 

nezajistil ubytování ani stravu. Nikdo jim nezajistil zdravotní péči. Nikdo se o ně nestaral, kdy dorazí, zda dorazí. 

Samozřejmě byla jiná doba. Ale věřím, že porod byl stejně delikátní jako dnes. A Josef byl šťastný aspoň za střechu 

nad hlavou v jeskyni či stáji kdesi na pastvině; za trochu slámy, na kterou mohl uložit nastávající maminku a 

posléze i jejich děťátko. A o jakých emocích mluví evangelia? O údivu, radosti, pokoře. 

Poslední roky žehráme, že Vánoce nejsou svátky rodiny, oslavou Ježíškova narození, ale svátky konzumu. 

Odsuzujeme předvánoční shon a supermarketové šílenství. Letos jsme těchto atrakcí ušetřeni. A jaká je naše 

reakce? Jsme naštvaní. Kdosi nás omezuje. Nemůžeme prožít svátky, jak jsme zvyklí. Ale přitom nás ty zvyky 

omezují, nadáváme na ně. 

Máme příležitost prožít letošní Vánoce jinak. Možná s menší možností cestování, možná s méně dárky pod 

stromečkem, možná bez slavných mší svatých v kostele (které už nás stejně na Svatou rodinu nebaví, protože je 

toho moc), bez Živého Betléma (který je nedílnou součástí hodobožového dne). Vadí nám, že nemůžeme zpívat 

koledy v kostele. 

Věřím, že každý si mohl obstarat vánoční stromek, že nikdo nebude trpět hladem a zimou, že i nějaký ten dárek se 

pod stromečkem najde. Vytáhněme si nějaký zpěvník, ať už papírový nebo něco stáhněme na internetu, a 

zazpívejme si od plic koledy doma u stromečku. Zahrajme si nějakou hru. Zastavme se na hřbitově a vzpomeňme 

na své předky a třeba si i o nich něco řekněme. Zavolejme blízkým. Připravme si doma hezkou tabuli a stolujme 

společně. Dá se dělat mnoho věcí. Určitě bude možné zajít i do kostela, uvidíme ještě v jakém formátu. Prožijme 

Vánoce jako svátky klidu a pohody. A když toho nebudeme schopni, zkusme se zamyslet i nad sebou, proč tomu 

tak je a co by se s tím dalo dělat, a nehledejme jen vinu u druhých. 
Kulisy Vánoc se nejen v průběhu staletí, ale kolikrát i let dosti mění. Je to vždy k horšímu? Říkáme, že české 

Vánoce jsou svátky rodiny, sounáležitosti, něhy, pokoje. Křesťanské Vánoce jsou duchovní oslavou narození 

Spasitele. Budou takové? Ze srdce vám všem přeji, aby byly.                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   P. Libor 
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BIBLE NÁM ŘÍKÁ 
že se musíme rodit stále znovu. Že 

musíme po celý život bolestně i 

radostně zakoušet proces zrodu. 

Připomeňme si Ježíšova slova 

k Nikodémovi: „Amen, amen, 

pravím tobě, nenarodí-li se kdo 

znovu, nemůže spatřit království 

Boží.“ (Jan 3,1-8) Ve zrození se 

skrývá příslib nového začátku. 

Takové je poselství Vánoc. Rodí se 

v nás nový život, zpočátku křehký, 

ale postupně se bude prosazovat tak 

jako děťátko v jeslích. Na naší 

duchovní cestě dochází neustále ke 

znovuzrození, v němž se staré ideály 

rozpadají, a v nás se objevuje nový, 

neporušený, prvotní obraz Boží. 

Nenarodíme-li se znovu, nejsme 

schopni stát se tím, k čemu nás 

povolal Bůh. Bez nového zrození 

neuvidíme Boží království, 

nebudeme s Bohem v jednotě, 

nepochopíme sami sebe. Království 

Boží přece znamená, že v nás vládne 

Bůh, že jsme osvobozeni od lidské 

moci, že jsme sami sebou.  

                                                           
Podle Anselm Grün: Vánoční rozjímání 

 

PŮSOBENÍ BOŽÍHO 

SLOVA 
Když se k Písmu přistupuje zralým 

způsobem a když se pro nás stane 

přípravou na setkání s Kristem, 

postupuje se v něm v následujícím 

pořádku: 

1. Písmo nás konfrontuje s „Božím 

královstvím“, které má potenciál 

„dekonstruovat“ naše falešné pojetí 

světa.                                                                 

2. Dále má schopnost obrátit nás 

k alternativnímu pohledu na svět 

výzvou, ušlechtilostí a ryzí 

přitažlivostí dobrého, pravdivého a 

krásného…                          

3. Následně nám Písmo poskytuje 

útěchu a přináší nám hlubinné 

uzdravení, protože nás 

„rekonstruuje“ na novém místě 

s novou myslí a s novým srdcem…                       

Jsme „stájí“, do níž se Kristus rodí 

pokaždé znovu, to jediné, co můžeme 

doopravdy dělat, je udržovat svou 

stáj čestnou a pokornou. Do ní se pak 

Kristus narodí zcela určitě.                                                                                                             
Richard Rohr: Očekávání Vánoc 

VÁNOČNÍ ZVONY 
 

Zvony, hudební nástroje, provázejí 

nás každodenně, jen někdy jejich hlas 

vnímáme nevšedně, zvláště ve 

chvílích radosti, smutku, slavnosti. 

Nyní nastává čas Vánočních zvonů. 

Vánoční zvony rozsévají krajinou 

radost i velebnost, podle svého ladění 

i domovského usazení ve věžích 

kostelů, kapliček, zvoniček i zvonic. 

„Kristovým narozením je totiž sláva 

Páně náležející Jemu v nebi –

viditelná a slyšitelná i na zemi.“ 

Když se v Lipníku usadil zvon 

Michal v roce 1604 ve věži kostela 

sv. Jakuba, jeho tělesná i hudební 

mohutnost tak rozechvívala 

starobylou věž, že předkové rozhodli 

postavit pro Michala i jeho starší 

bratry Jakuba a Jana v roce 1609 

nové obydlí. Za necelý rok tu poblíž 

kostela stála zvonice, palác pro 

ušlechtilé poslání jeho nových 

obyvatel. V roce 1653 k nim přibyl 

Vavřinec a roku 1695 Barbora. Do 

této rodiny zvonů patřili ještě mladší 

Vavřinec Cyril a Jan Metod. 

V dnešních časech působí ve zvonici 

trio Jakub, Michal a Barbora, ostatní 

padli za oběť světovým válkám. 

Jakub, Michal a Barbora jsou tedy 

opravdu pamětníky všeho, co se 

během několika staletí odehrálo na 

náměstíčku u kostela sv. Jakuba a u 

zvonice. Každým rokem po ta staletí 

přijímaly zvony o Štědrém večeru 

ladění a roli Vánočních zvonů. 

Kostel do roku 1600 ze tří stran 

obepínala zahrada posledního 

odpočinku zdejších obyvatel, našich 

předků. Od toho času prošla 

rozličnými úděly, dnes je to místo 

dětí a maminek, rodin i 

zamilovaných, poutníků, bylinek a 

rozjímání, také místo pietní – 

Meditační zahrada svatého Jakuba. 

To vše zaznamenává paměť zvonů, 

které z oken zvonice shlížejí do 

tohoto poklidného zázemí při 

starobylých lipenských hradbách. 

Několik roků Vánoční zvony 

prožívaly Vánoce s vánočními 

obyvateli Meditační zahrady. Byla to 

samozřejmě Svatá rodina – Ježíšek, 

Maria, Josef, jejich věrní – vůl 

s oslíkem – a další zvířátka, 

muzikanti, gratulanti, společenství 

oslavující Ježíškovy narozeniny a 

také Živý Betlém se slavnostním 

troubením. 

Díky Vánočním zvonům i 

nadšenému společenství 

Okrašlovacího spolku míváme 

„vánoční dobu milou“ ještě milejší. 

Myšlenky na ni nechť spolu 

s chválou Bohu a s Jeho pokojem 

patří ke zdrojům žití dobra ve stavech 

nouze dnes i v budoucnu. 

 

NIKODÉMOVA NOC  

U SV. FRANTIŠKA 
 

*Na závěr liturgického roku jsme v 

lipenské farnosti měli možnost přijít 

v sobotu večer do kostela sv. 

Františka, kde jsme prožívali setkání 

s Pánem Ježíšem ve svátosti oltářní. 

Přinášeli své starosti, radosti, bolesti, 

kříže svých životů a pokládali otázky 

jako kdysi Ježíši Nikodém, farizeus, 

člen židovské rady, jak to zapsal 

svatý Jan ve svém evangeliu (Jan 

3,1-21). Svátost oltářní byla ozářena 

jen světlem svící a potemnělý kostel 

přímo vybízel k rozhovorům s Pánem 

Ježíšem. Byl přítomen i duchovní 

otec farnosti Libor Churý, se kterým 

bylo možno konzultovat různé věci.                                                                                         
Vlasta Nováková 

 

*Bylo pro mne samozřejmé, že zajdu 

do kostela sv. Františka a zúčastním 

se Nikodémovy noci. Šla jsem kolem 

půl deváté večer, trochu i se 

zvědavostí, jak vypadá můj oblíbený 

chrám v noci, osvětlený jen 

svíčkami. A trochu také s pocitem 

určité zodpovědnosti k přijetí 

nabízeného setkání. Počítala jsem s 

tím, že se zdržím maximálně 

půlhodiny, bylo chladno a navíc jsem 

měla zkušenost z adorací, že tato 

doba je pro mě limitní. Když jsem do 

kostela přišla, nebyl zde kromě otce 

Libora nikdo, později pak přišli další 

zájemci. Sedla jsem si do lavice a 

chystala se v klidu modlit své 

obvyklé modlitby. Ale nějak mi to 

nešlo. Jen jsem seděla, dívala se na 

obětní stůl, kde byla monstrance 

osvětlená svíčkami, a jen jsem tam 

prostě byla. Žádné myšlenky se mi 

nehonily hlavou, nemodlila jsem se v 

duchu naučené modlitby, jak to 

běžně při adoraci dělávám, jen jsem 

tam seděla. Po určité době jsem si 
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uvědomila, že je mi chladno, tak 

jsem zkontrolovala, kolik je hodin. 

Myslela jsem si, že mohlo uplynout 

maximálně dvacet minut, zjistila 

jsem, že tam tak sedím už hodinu. 

Byl to velmi zvláštní pocit. 

Uvědomila jsem si, že jsem právě 

prožila hodinu naprostého klidu a 

pohody bez rušivých myšlenek, bylo 

mi prostě jen moc pěkně. Jsem 

vděčná, že jsem to mohla zažít.  

BM 

MODLITBY MATEK 
 

jsou darem Všemohoucího Boha 

křesťanským matkám této doby, byly 

založeny v roce 1995 v Anglii 

Veronikou Williams. Povzbuzením 

na  cestě modlitby je úryvek z Bible 

v Jeremiáši 31,16.  

Společenství matek se schází jednou 

za čtvrt roku k modlitebnímu triduu. 

Pro příští tři dny společných 

modliteb: 29. – 31. ledna 2021 jsou 

doporučené tyto texty Písma k 

rozjímání:  

pátek 29.1. Genesis 3,1-7,  

sobota 30.1. Matouš 5,20-24,  

neděle 31.1. Izajáš 45,20-25.  

Sjednocujme se v modlitbě i nadále – 

maminky, babičky, kmotry, tety, 

všechny ženy se srdcem matky – za 

své děti i děti naší farnosti, města, 

světa, dětí, které jsou v ohrožení a 

potřebují pomoc.  

 

Je to cesta odevzdání sebe, dětí a 

starostí, rodin do rukou Božích podle 

příkladu Matky Boží. 

 

Milostiplné Vánoce a Boží požehnání 

na cestě roku 2021 přeje Pavlína  

                                         

PLAMÍNEK  

Z BETLÉMA 
 

„Mír překonává hranice“ je heslo, 

které zvolili pořadatelé Betlémského 

světla pro tento rok. Plamínek 

z Betléma putoval do Rakouska, 12. 

prosince byl v Salzburgu, 13. 

prosince ho na hranicích převzali 

brněnští skauti, dovezli do Brna a 19. 

prosince rozvezli vlaky po České 

republice. Zapálit plamínek pro své 

domovy bude možno v našich 

kostelích. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ 

KOLEDA 
 

bude probíhat od 1. do 24. ledna 

2021 tak, jak to epidemiologická 

situace umožní. Tři králové se na 

koledu připravují, aby přinesli do 

našich domovů přání i požehnání. 

Prezident Arcidiecézní charity jim 

píše dopis, přinášíme úryvek: 

 

Milí tříkráloví koledníci, kluci a 

holky, 
 

 
…..píši dopis a nevím, jestli ho 

dostanete. Je to dopis ke 

koledování, které se možná ani 

neuskuteční, nebo částečně, nebo 

jen online, bez Vás… 

Potřebujeme nějaký pevný bod, 

kterého bychom se mohli zachytit. 

To nakonec vnímal už 

Archimédés, řecký vědec ze 3. 

stol. př. Kristem (dnes říkáme 

před naším letopočtem), který 
řekl: „Dejte mi pevný bod ve 

vesmíru a já pohnu celou Zemí“. 

DĚTEM 
Oslavy narození Spasitele provází hudba a zpěvy, koledy, ukolébavky, které dýchají vírou, láskou, něžností. Mezi zlidovělé 

vánoční ukolébavky patří Chtíc, aby spal, jejímž autorem je český barokní skladatel …. ….. z Otradovic a druhou  je píseň 

……  ……. Tichá noc. V jedné sloce z těchto dvou ukolébavek jsou tato slova: Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest, velebí 

tebe každý …., tisíce hvězd. 

Úkoly: Doplňte jména autorů ukolébavek a určete, ze které ukolébavky slova jsou. ( = úkol pro starší), pro všechny – vyluštěte 

tajenku a doplňte chybějící slovo ukolébavky. 

        

      

          

      
1. Jedním ze symbolů Vánoc je vánoční ……. .  

2. Andělé nad Betlémem zpívali…… . 

3. V jedné koledě se zpívá: Z jedné strany chvojka, z druhé ……….,      

4. Jezulátko v kapli Panny Marie připomíná, kdo je náš …. . 
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Ale my ten pevný bod máme. Je to 

právě ten blízký, kdo Vás má rád a 

komu důvěřujete. Je to nejen 

tatínek, maminka, dobrý kamarád, 

ale především Ježíš Kristus. Vždyť 

právě o jeho narození chodíte lidem 

zpívat a oni mají možnost udělat 

mu radost tím, že přispějí na pomoc 

potřebným lidem.  

Řekl o sobě, že nikdo nemá větší 

lásku než ten, kdo dává život za své 

přátele. Dal za nás život na kříži a 

pak vstal z mrtvých. On je nárožní 

kámen, který spojuje zdi 

dohromady, on je pevný základ, na 

kterém můžeme stavět. On je Cesta, 

Pravda a Život. 

Přeji Vám všem a budu o to Pána 

Ježíše prosit, abyste ještě více 

uvěřili, že každého z Vás osobně 

má opravdu rád, a abyste mu 

dokázali s důvěrou vlastními slovy 

svěřovat všechno, co Vás trápí i z 

čeho máte radost. 

 
Každé/mu z Vás žehná  

 

Mons. Bohumír Vitásek 

prezident ACHO 

 
 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Prosinec 

24.12. čtvrtek Štědrý den; ohlášky i aktuální info – skřínky s vývěskami u kostelů, webové stránky farnosti 

25.12. pátek Slavnost Narození Páně 

26.12. sobota Svátek sv. Štěpána 

27.12. neděle Svátek sv. Rodiny 

28.12. pondělí Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

31.12. Čtvrtek  Sv. Silvestra 

Leden 

1.1. pátek Slavnost Matky Boží, Panny Marie; Světový den modliteb za mír; Nový rok, státní svátek; od 1.1. do 

24.1. Tříkrálová sbírka 

3.1. neděle 2. neděle po Narození Páně; Nejsvětější jméno Ježíš 

6.1. středa Slavnost Zjevení Páně 

10.1. neděle Svátek Křtu Páně 

17.1. neděle 2. neděle v mezidobí 

18.1. pondělí Panna Maria Matka jednoty křesťanů 

24.1. neděle 3. neděle v mezidobí; sv. František Saleský 

25.1. pondělí Svátek Obrácení sv. Pavla 

29.1. pátek Modlitby matek: 29. – 31.ledna 

31.1. neděle 4. neděle v mezidobí; Sv. Jana Boska 

Únor 

2.2. úterý Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu 

5.2. pátek 1. pátek v měsíci 

7.2. neděle 5. neděle v mezidobí 

11.2. čtvrtek Panna Maria Lurdská 

14.2. neděle 6. neděle v mezidobí; sv. Valentin 

 

FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, 

Týn nad Bečvou, Osek nad Bečvou 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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