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JAK PODPOŘIT 

DŮSTOJNOST  

MANŽELSTVÍ  

A RODINY 

 

O tom pojednává dokument Druhého 

vatikánského koncilu Pastorální 

konstituce o církvi v dnešním světě 
– Gaudium et spes v odstavcích 47 

– 52. Vystihuje postavení manželství 

a rodiny v dnešním světě, ve světle 

Kristových zásad hovoří o svatosti 

manželství a rodiny, o manželské 

lásce, o manželství a jeho plodnosti, 

o souladu mezi manželskou láskou a 

úctou k lidskému životu a o nutnosti 

všeobecné péče o povznesení 

manželství a rodiny. Mimo jiné 

připomíná: „Budou-li rodiče 

předcházet příkladem a rodinnou 

modlitbou, pak děti a vůbec všichni, 

kdo žijí v rodinném kruhu, naleznou 

snadněji cestu lidskosti, spásy a 

svatosti. Manželé, když dostanou 

důstojnost i úlohu otcovství a 

mateřství, budou svědomitě plnit 

povinnost výchovy, zvláště 

náboženské, která patří především 

jim. …Děti jako živoucí údy rodiny 

přispívají svým způsobem 

k posvěcení rodičů. Vděčností, úctou 

a důvěrou mají odpovídat na 

dobrodiní rodičů a při nich jako 

pravé děti stát v neštěstí a ve stáří. 

Vdovství, statečně přijaté jako 

pokračování povolání k manžel-

skému životu, ať je všemi ctěno. 

Rodina se bude velkomyslně dělit o 

své duchovní bohatství s jinými 

rodinami. Jelikož křesťanská rodina 

vzchází z manželství, jež je obrazem 

úmluvy lásky mezi Kristem a církví i 

účastí na ní, má přispívat k poznání 

živé Spasitelovy přítomnosti ve světě 

a pravé povahy církve jak 

„ …SVAŽ SNOPY SVÉ A DEJ JÍST DUŠI, MÁ HLAD, ŽÍZEŇ! 

V TEN ČAS SE HNĚVU VZDEJ, ZLÝCH ŘEČÍ… ZMĚŇ ŽIVOT, SMĚR MU DEJ! 

JEN SILOU DUCHA ROSTEM, ZMOŘ HLADEM HŘÍCH, NE BŘICH, 

ABYS PROŠEL PRAVÝM POSTEM.“ 
 

     V Lipníku nad Bečvou 2. března 2014 

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

Milí farníci, 
 

zdravím vás na prahu doby postní. Během velikonočního tridua budeme svědky Ježíšova utrpení. On se 
zřekl všeho pro nás. Proto se my křesťané také něčeho zříkáme - třeba jídla. Jaký smysl má půst? Nechme 
stranou přirozené důvody jako např. důvody zdravotní, snížení nadváhy či motiv sebeobdivný, kdy chci 
sobě i druhým ukázat, co jsem dokázal. 
 
Kdy má půst smysl: 
 

     -   půst má svůj plný smysl tehdy, jestliže je zřeknutím se něčeho ve prospěch potřebných lidí 
     -   když je mým (byť nepatrným) připojením se ke Kristově utrpení 
     -   když je výrazem mého přesvědčení, že se něčeho vzdávám proto, abych tím nějak projevil svou lásku                          
         k Bohu  a odstranil něco, co mi v lásce k Bohu nebo v lásce k bližním překáží 
     -   kromě toho může mít půst význam sebevýchovný (cvičím se v odříkání, upevňuji svou vůli) 
 
Pamatujme na to, že jídlo není zlé, ale přemíra, obžerství je zlé. Obžerství neškodí jen tělu, ale otupuje i 
ducha. Příliš mnoho jídla nám bere zdravé napětí, dělá z nás lidi duchovně nasycené a líné. V přísloví 
„Jezte do polosyta, pijte do polopita“ je velká moudrost. Toho bychom se měli držet po celý rok. Budeme-li 
se postit, vždy pamatujme na motiv postu. Kdo se postí pro lidské uznání, nezakusí pozitivní účinky postu. 
Půst ho nepromění, neosvobodí a neotevře pro Boha. 
 

Milí přátelé, ať vám postní doba, i sám půst od jídla, přinese mnoho duchovního užitku. 
                                                                                    

P. Martin 
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manželskou láskou, velkomyslnou 

plodností, jednotou a věrností, tak i 

láskyplnou spoluprací všech členů.“ 

 

 

 

SEMAFORKY O.M.  

 

Snažme se z lásky k Bohu, aby naše 

srdce nebylo studánkou zakalenou, 

ale čistou pro občerstvení všech, kteří 

se s námi setkají. 

Kéž by vše, co vyslovíme, bylo 

moudré a sloužilo dobru. 

Moudrost myslí na přítomnost, ale 

nezapomíná na věčnost. 

Šťastni ti, kdo mají dobré rodiče. 

 

RADOSTNÁ ZVĚST 
 

se nesla odpoledním náměstím na 

Boží hod vánoční z úst povolaných, 

andělů i pastýřů. Zvlášť tříletý Ondra 

Němčák  přesvědčivě podával zprávu 

o tom, jak pásli ovce valaši při 

betlémském salaši, o narození 
Děťátka, že se zástupy doslova 

hrnuly za pastýři pozdravit a přivítat 

Ježíška. Tichounce tam 

v plenčičkách odpočíval položený na 

slámě v jesličkách. Spolu s rodiči 

Marií a Josefem byli tam i andělé. 

Je radostné, že tradice společné 

oslavy Božího narození v celém 

společenství našeho města žije, že 

oslovuje všechny generace, že je 

všem společně u vánočního stromu 

na náměstí, v Betlémě u zvonice i 

v kostele svatého Jakuba dobře. Díky 

všem, kteří každoročně pomáhají 

rozechvívat srdce něhou vánočního 

poselství. Díky rodičům Janě a 

Zdeňkovi Pavelkovým, kteří spolu 

s tříměsíčním Tobiáškem, stejně jako 

vloni s malou Emičkou, svatou 

Rodinu zpřítomnili. 

 

ŠTĚDROST A 

DOBROTA 
 

provázela v našem regionu tříkrálové 

koledování. Koledníčci přinášeli do 

domovů přání štěstí, zdraví, dlouhá 

léta, odměnou jim byla vlídnost, 

pozornost, dobrota a štědrost. 

V Lipníku n. B. bylo v kasičkách 

60 429,- Kč, v Týně n. B. 11 395,- 

Kč, v Hlinsku 4 824,- Kč, 

v Kladníkách 4 110,- Kč, ve Lhotě 

7 355,- Kč, v Bohuslávkách 7 974,-

Kč.  Přijměte upřímné poděkování 

za naplněné kasičky vy všichni 

dárcové, vy všichni koledníčci za  

ochotu a pomoc od lipenské charity 

i od těch, komu touto sbírkou bude 

možno ulehčit v těžkostech. 

Děkujeme za modlitební podporu a 

prosíme, abyste v ní pokračovali.  
 

BIBLE A MY 

 

Ve středu 12. února se v Olomouci 

konalo celostátní kolo soutěže Bible 

a my. Ve druhé kategorii se na 5. 

místě umístil Lukáš Vlček, ve třetí 

kategorii na 2. místě Markéta 

Vlčková. Děkujeme za reprezentaci 

v náročné soutěži všem, Lukáškovi a 

Markétce gratulujeme.  
 
 

Z NAŠICH LETOPISŮ 

 

- Kolem roku 44 o Velikonocích 

v Jeruzalémě dal Herodes Agrippa I. 

popravit mečem sv. Jakuba; zemřel 

jako první z apoštolů. 

- Zvon sv. Jakuba ulitý v roce 1464 

letos završuje 550 let vyzvánění 

v našem městě, zvon sv. Michala 410 

let. 

- Piaristé mají své místo v historii 

Lipníka od r. 1634, 380 let. 

- Před 10 lety oslavilo Hlinsko 700 

let od první písemné zprávy o 

existenci obce; vyšla kniha hlinského 

rodáka A. Dohnala 700 let Hlinska. 

Památná listina z roku 1304 dokládá, 

že Pardus z Hlinska v přítomnosti 

biskupa Jana a opata premonstrátů 

Hradišťského kláštera Romana 

daroval klášteru právo podací na 

hlinský kostel.  

- Hlinskému zvonu Bartoloměj, 

ulitému r. 1764, je 250 let, zažil 

válečnou rekvizici v r. 1942, po válce 

se našel neroztavený a v srpnu r. 

1945 se vrátil do věže kostela. 

- 25 let od kněžského svěcení 

P._Martina Mališky uplyne 24. 

června. 

- 40. výročí kněžského svěcení 

P._Karla Jaška si připomeneme 22. 

června. 

- 75. výročí narození P. Karla Jaška 

připadá na 15. září. 

- Před 45 lety 16. května odešel na 

věčnost P. Antonín Kleveta a před 20 

lety 2. července P. Eduard Langer. 

 
 
 

VÝROČÍ CHARITY  

 

V letošním roce si připomínáme 

výročí 10 let od vzniku Oblastní 

charity Lipník nad Bečvou. Přestože 

v našem městě působila Charita již 

dříve, teprve 2. února 2004 došlo 

k její registraci Ministerstvem 

kultury ČR. Od tohoto data začala 

působit jako poskytovatel 

zdravotních a sociálních služeb pod 

názvem Oblastní charita Lipník nad 

Bečvou až do roku 2009, kdy se stala 

součástí Charity Hranice.  

Naše činnost je zaměřena na lidi 

s chronickým onemocněním, seniory 

či tělesně postižené a také na pomoc 

lidem v nouzi. V současné době 

poskytujeme péči a pomoc lidem 

prostřednictvím Charitní pečova-

telské služby (např. pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, pomoc při osobní 

hygieně či pomoc při zajištění stravy) 

a Charitní ošetřovatelské služby 

(podávání léků, aplikace injekcí a 

inzulínu, ošetřování dekubitů, 

převazy, klyzma nebo odběry 

biologického materiálu). Pomoc 

lidem v nouzi můžeme poskytovat 

především díky pravidelné 

každoroční Tříkrálové sbírce, která 

probíhá vždy na začátku roku. Letos 

se podařilo v Lipníku nad Bečvou a 

okolních obcích vybrat rekordních 

273 626 Kč. Část peněz bude použita 

pro účely místní Charity a část 

poputuje na humanitární pomoc u nás 

a v zahraničí. 

Při příležitosti 10. výročí vzniku 

Oblastní charity v Lipníku nad 

Bečvou připravujeme v letošním roce 

několik akcí s kulturním a 

duchovním programem. Bližší 

informace o těchto akcích budeme 

průběžně zveřejňovat na 

internetových stránkách Charity 

Hranice a letácích. 
                                         

 Kolektiv zaměstnanců Charitní 

pečovatelské a ošetřovatelské služby 

Lipník nad Bečvou  
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NÍZKOPRAHOVÉ 

ZAŘÍZENÍ 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

NA ZAHRADNÍ 

 

Charita Hranice ve spolupráci 

s městem Lipník nad Bečvou 

otevřela v lednu klub Nízko-

prahového zařízení pro děti a mládež 

Fénix na Zahradní v Lipníku nad 

Bečvou. Tato sociální služba je 

určena pro děti a mladé lidi ve věku 

od 7 do 20 let, kterým poskytuje 

pomoc a podporu v nepříznivé 

rodinné, sociální, finanční nebo jiné 

situaci. Zároveň podporuje rozvoj 

jejich schopností a dovedností, které 

jsou nutné v orientaci pro běžný 

život. Pomáhá dětem např. 

s doučováním nebo přípravou do 

školy, pořádá preventivní besedy 

dotýkající se problematiky závislostí 

(drogy, alkohol, gambling…) nebo 

nabízí poradenství z oblasti šikany, 

kyberšikany, dospívání mladých, 

první pomoci apod. 

Vedle těchto aktivit nabízí klub také 

sportovní, kreativní, hudební a 

společenské vyžití. Během prázdnin 

pořádá řadu zajímavých výletů a 

poznávacích akcí. 

Klub je otevřený 4x týdně - úterý až 

čtvrtek od 13:15 do 18:00 hodin a 

v pátek 13:00 – 14:00 hodin. 

Návštěva klubu je bezplatná a všem 

uživatelům je zaručena anonymita.  
 

Kolektiv zaměstnanců Nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež Fénix 
 

Z HISTORIE FARNÍ 

CHARITY 

 

„LUDMILA, Farní odbor Charity 

v Lipníku nad Bečvou, Morava“ se 

sídlem v Lipníku nad Bečvou byl 

název společenství s charitativním 

zaměřením zřízený roku 1928 za P. 

Floriána Mrázka. „Farní odbor 

charity „Ludmila“ v Lipníku n. B. 

jest přičleněn k Svazu charity 

v Olomouci,“ píše se ve stanovách. 

Za P. Josefa Hulvy v r. 1935 měla 

charita 220 členů. 21. března 1939 

podle zvláštního nařízení spolek 

změnil stanovy a od r. 1940 nesl 

název Farní charita se sídlem 

v Lipníku n. B. Počátkem 50. let 

došlo k likvidaci charity. Tento 

spolek přestal existovat 19. prosince 

1952. 
 

ADOPCE NA DÁLKU 
 

Lipenská farnost je zapojena do 

charitního projektu Adopce na dálku, 

který je zaměřen na podporu dětí ze 

sociálně slabých rodin. Má jim 

umožnit vzdělání a pozvednout 

hmotnou i duševní úroveň jejich 

rodin. Anhelina Šutak, kterou jsme 

doposud podporovali, ukončila školní 

docházku, skončila tak možnost její 

podpory přes tento program. 

Nově adoptované dítě je ukrajinská 

školačka Karina, která chodí do třetí 

třídy. Má výborný prospěch, ráda 

maluje a recituje. 

Projekt Adopce na dálku je 

organizačně zajišťován hlavní 

koordinátorkou v Tjačivu z partner-

ské ukrajinské charity Blagodijnyj 

fond Alexandra Chiry a sítí místních, 

podmínek dobře znalých, koordi-

nátorů v jednotlivých obcích. 

Pro příspěvky na podporu vzdělávání 

malé Kariny je v kostele sv. Jakuba 

kasička. 
VeS 

 

PAPEŽ JAN XXIII. 
 

Nástin života a díla u příležitosti 

ohlášené kanonizace papežů Jana 

XXIII. a Jana Pavla II. 
 

Pontifikát Jana XXIII. byl krátký 

(zvolen byl 28. 10. 1958, zemřel 

3._6._1963), ale významný. Vzdal se 

starých tradic, obdařil církev novým 

obrazem papežství a otevřel její okna 

a dveře odděleným bratřím ve 

východní církvi i na Západě. Narodil 

se 25. 11. 1881 v Sotto il Monte u 

Bergama v severní Itálii, v chudé 

rolnické rodině. R. 1904 byl v Římě 

vysvěcen na kněze a v roce 1905 se 

stal biskupským sekretářem a 

profesorem kněžského semináře 

v Bergamu. Za 1. světové války byl 

vojákem a lazaretním farářem. Ve 

službách papežského Díla šíření víry 

v Římě (1921–25) a jako apoštolský 

delegát na Východě (deset let 

v Bulharsku 1925–34 a deset let 

v Turecku a v Řecku, 1934–44) 

získal diplomatickou zkušenost a 

nabyl porozumění a lásku k východní 

církvi. R. 1944 byl jmenován 

nunciem v Paříži, v letech 1953–58 

se stal kardinálem a benátským 

patriarchou, 28. 10. 1958 zvolen 

papežem po Piu XII. 

Jako římský biskup a pastýř 

univerzální církve skoncoval 

s uzavřeností Vatikánu, stýkal se 

s římským lidem, navštěvoval římské 

sirotčince a nemocnice, celé hodiny 

strávil v hovoru s vězni věznice 

Regina Coeli a konal bohoslužby ve 

farnostech římské periférie. Všude 

činil opatření vedoucí k přizpůsobení 

potřebám doby; týkala se nejen 

metod činnosti, ale i samotných 

církevních struktur. Jan uplatňoval 

zásadu kolegiality a prováděl 

decentralizaci. Biskupům byly 

svěřovány celocírkevní úkoly, bylo 

rozšířeno kardinálské kolegium. 

Hovořil o společném hledání jednoty 

rozděleného křesťanstva a tento úkol 

uložil též ekumenickému koncilu. 

Založil sekretariát pro jednotu 

křesťanů. Všechna jeho slova byla 

míněna a pronášena s takovou 

prostotou, jednoduchostí a 

upřímností, že všude pronikala přímo 

do srdce. Odvažoval se mluvit i 

k vládám východního bloku za 

železnou oponou. Svolal 2. 

vatikánský koncil, který se pod jeho 

vedením sešel 11. října 1962. 

V řeči římského lidu žije jako „Jan 

Dobrý“ a jako „otec chudých“. 

Tajemství jeho moci byla dobrota.  
(podle August Franzen: Malé církevní 

dějiny) 
 

 
 

ŠŤASTNÉ DATUM 

  
„Znát datum svého křtu znamená 

znát šťastné datum. Jeho neznalostí 

riskujeme ztrátu paměti toho, co pro 

nás učinil Pán, paměti daru, kterého 

se nám dostalo,“ řekl papež František 

a při katechezích několikrát zadával 

stejný domácí úkol: „Zjistěte si doma 

datum svého křtu, abyste věděli, na 

kdy tento krásný den připadá.“ Do 

Velikonoc bychom mohli stihnout 

úkol splnit i v našich farnostech. 
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 
   

5.3. středa Popeleční středa, den přísného půstu. Skládací kasičku na Postní almužnu je možno 

vyzvednout v našich kostelech, peníze nastřádané z toho, co si odřekneme v postní době, 

přidáme na Květnou neděli k obětním darům 

7.3. pátek První pátek v měsíci 

9.3. neděle 1. neděle postní 

13.3. čtvrtek 1. výročí zvolení papeže Františka 

15.3. sobota Postní duchovní obnova od 9.00 do 13.00 na faře v Lipníku n. B. 

16.3. neděle 2. neděle postní,  

od 14.00 do 16.00 duchovní obnova v pohybovém studiu W–FIT na Zahradní 

19.3 středa Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Adorační den v kostele sv. Jakuba 

23.3. neděle 3. neděle postní. Svatojosefská pěší pouť na Sv. Hostýn 

25.3. úterý Slavnost Zvěstování Páně 

29.3.  sobota Setkání seniorů 

30.3. neděle 4. neděle postní, Misijní koláč, začátek letního času 

  4.4. pátek První pátek v měsíci 

  6.4. neděle 5. neděle postní 

13.4. neděle Květná neděle, svěcení ratolestí u kaple sv. Josefa, průvod parkem do kostela sv. Jakuba 

  
          Pobožnost křížové cesty každý pátek přede mší svatou v zimním čase v 17.00, v letním čase v 18.00. 
                              

                            BUĎTE VYTRVALÍ V MODLITBĚ, BUĎTE PŘI NÍ BDĚLÍ A VDĚČNÍ (Kol 4,2) 

 

PRVOKOMUNIKANTI 

 

Lucie, Valerie a Michal 
byli představeni v neděli 9. dubna 

2014 v kostele sv. Jakuba. Od tohoto 

dne je zapojena nejen rodina, ale i 

farnost do modlitební pomoci těmto 

dětem na cestě k prvnímu svatému 

přijímání. P. Martin dětem i všem 

ostatním k tomuto úkolu požehnal.  

 

MILÉ DĚTI,  

 

u kropenky v kostele sv. Jakuba 

je obrázek chlapce, sv. Dominika 

Savia. Víme o něm, že 

důvěřoval Pánu Ježíši, dával svým 

kamarádům příklad zbožnosti a 

čistoty, ctil Matku Boží, poslouchal 

rodiče a křesťanské vychovatele, 

konal svědomitě své povinnosti, vše 

posvěcoval modlitbou. Můžeme se 

k němu obracet s prosbou o pomoc 

v této postní době, aby nám vyprosil 

alespoň jednu z ctností, které tolik 

potřebujeme. Svatý Dominiku Savio, 

vypros nám, abychom v-t-v-l- v d-b--

m p-e-s-v-e-í. Dobrý Bože, děkujeme 

ti za Dominika Savia a dopřej nám, 

abychom ti podle jeho p-í-l-du a na 

jeho přímluvu statečně sloužili č-s-ý- 

srdcem. Skrze Krista, našeho Pána, 

Amen. (vypadnutá písmenka: y, r, a, 

a, i, i, o, r, é, e, ř, d, z, t, t, ř, k, m)  

 

PROSBA 

 

Redakce se obrací s prosbou na vás, 

kteří jste ještě nevyužili možnosti 

odebírat Farní listy elektronicky, 

abyste tak učinili a tištěné FL se 

dostaly do rukou všech, kteří tuto 

možnost nemají, zvláště starší 

generaci. Děkujeme. 
 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ 

OBNOVA 

 

se koná v sobotu 15. března od 9.00 

do 13.00 na faře v Lipníku n. B. pod 

vedením P. ICLic. Karla Moravce na 

téma „RADOST EVANGELIA“. 

V neděli 16. března od 14.00 do 

16.00 se koná obnova na téma 

„TAJEMSTVÍ ŽENSTVÍ a 

BIBLICKÉ TANCE“ pod vedením 

sr. Milady Mertové v pohybovém 

studiu W–FIT na Zahradní v Lipníku 

n. B.   
Gabriela Němčáková 

 

SVATOJOSEFSKÁ 

POUŤ 

 

Letos se už po čtvrté vydáme opět na 

už tradiční Svatojosefskou pouť. 

Sejdeme se 23. března ve 4.30 ráno u 

zvonice v Lipníku nad Bečvou.  

Vyjdeme za měsíčního svitu a nad 

Hlinskem doufám opět zažijeme 

nádherný východ slunce. V 11.00 

hodin pouť zakončíme při mši 

v bazilice na Sv. Hostýně. Domů se 

vydáme autobusem z Bystřice 

v 16.44 hodin. Těšíme se na setkání 

se stálicemi těchto pochodů, ale také 

doufáme, že se objeví i nové tváře. 
                                            StuKa 

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 
Příspěvky do Farních listů můžete donést na faru v Lipníku nebo zaslat na e-mail: falipniknb@ado.cz 

 
  

http://www.farnostlipnik.cz/

