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Požehnané Vánoce a nový rok farnímu společenství, našemu městu, 

okolním obcím i firmě TRUMF International                  

                                                                  přeje redakce Farních listů 

 

 

 
 
  

TAJEMSTVÍ VÁNOC 

 

Ježíš se narodil v nuzné stáji, v chudé 

rodině; prvními svědky té události 

byli prostí pastýři. Právě v této 

chudobě se projevuje nebeská sláva. 

Církev neúnavně opěvuje slávu této 

noci: 

„Panna dnes dává život Věčnému 

A země poskytuje jeskyni 

Nedostupnému. 

Andělé a pastýři ho velebí 

A mudrci, vedení hvězdou, se mu 

přicházejí klanět. 

Ty ses pro nás narodilo, děťátko, 

věčný Bože!“ 
(Katechismus katolické církve,  

2. kapitola: Věřím v Ježíše Krista  

3. odstavec – Tajemství Kristova života) 

 

VÍTÁM TĚ A KLANÍM 

SE TI, 

JEŽÍŠI, SPASITELI  

A KRÁLI 

 

Jsi hoden veškeré chvály, úcty, 

klanění a velebení. 

Ty, Bůh, jsi přijal tělo z čisté Panny 

před dvěma tisíci lety. 

Přijal jsi také na svá ramena kříž 

světa a kříž mých hříchů, abys mě 

vykoupil z moci zla 

a zachránil pro život věčný. 

Přijď ke mně, Božské Dítě, Kníže 

pokoje, a zůstávej v mém srdci. 

 
 (modlitba klanění Dítěti Ježíši) 

 

I PŘIŠEL NA SVĚT  

SPASITEL, 

 

Bůh – Člověk, Ježíš, a své poslání, 

své vyučování cesty do nebe začal 

tím, že se stal závislým na 

Neposkvrněné jako dítě na své 

matce; po dobu svého pozemského 

života naplňoval 4. přikázání tak, že 

ji 

ctil a bezprostředně jí sloužil, aby 

naplnil vůli Boha Otce. 

Od té doby nikdo, kdo nebude podle 

jeho vzoru ctít Neposkvrněnou, 

nebude mu podoben. A i kdyby satan 

přivedl duši i k velmi hlubokému 

pádu, jestliže se mu nepodaří 

vykořenit úctu k Neposkvrněné, jeho 

kořist není stále jistá. Kdyby ale 

nějaká duše zapomněla na svou 

Nebeskou Matku,…. tak po přetržení 

tohoto proudu milosti se 

nevyhnutelně řítí do propasti.       

 
sv. Maxmilián 

 

TY SES PRO NÁS NARODILO, DĚŤÁTKO, VĚČNÝ BOŽE 

Podivuhodná záměna: Stvořitel člověka se stal jedním z nás a narodil se z Panny; 

přijal účast na našem lidství a nám dal účast na svém božství. 

V Lipníku nad Bečvou 21. prosince 2014 

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

Drazí věřící, 

 

doba očekávání a přípravy nás dovedla až k oslavě narození Božího Syna Ježíše Krista. Bůh nám dal největší 

dar – svého Syna, proto se radujme a veselme, Bůh je nám blízko, je mezi námi, je s námi!     

                                                                                                                                                      P. Stanislav                                            

                                                                                                                                 
 

 



FARNÍ LISTY 8/2014    __________________________________________________________________2 

NÁRODNÍ 

EUCHARISTICKÝ 

KONGRES 2015 

 

Motto: Eucharistie – smlouva 

nová a věčná 

Národní eucharistický kongres 

2015 je první národní od vzniku 

České republiky. Hlavním tématem 

je Eucharistie, tedy Tělo a Krev Páně 

v Nejsvětější Svátosti, aby se 

prohloubila eucharistická úcta v celé 

naší zemi. Příprava bude probíhat od 

začátku nového roku a vyvrcholí 

sympoziem v říjnu 2015 v Brně. 

Předcházet mu bude Arcidiecézní 

eucharistický kongres v Olomouci 

15. a 16. května 2015, jeho hlavním 

patronem je sv. Jan Sarkander. Ve 

farnostech se budeme zaměřovat 

katechezí a adorací na tato témata: 

Leden: Eucharistie a jednota 

Únor:   Eucharistie a společenství 

Březen: Eucharistie a solidarita 

Duben: Eucharistie a evangelizace 

Květen: Maria a Eucharistie 

Červen: Slavení Eucharistie 

Každé téma katecheze je rozčleněno 

podle věku: pro děti I. stupně, II. 

stupně, pro mládež, pro dospělé. 

 

LOGO 

EUCHARISTICKÉHO 

KONGRESU 2015 

 

Hlavní motiv je ve čtyřech barevných 

kapkách, které tvoří kříž. 

Žlutooranžová symbolizuje dozrálé 

klasy, zelená víno, červená Kristovu 

krev a modrá Pannu Marii stojící pod 

křížem; červená a modrá jsou i 

barvami národními. Čtyři kapky 

spojuje Eucharistie – střed našeho 

života. Na kapkách jsou ruce. 

Symbolizují smlouvu, spojení, 

jednotu. Ruka je také symbolem 

oběti, pomoci. Ruce mají také 

připomínat ruce kněze, který je při 

eucharistické modlitbě vztahuje nad 

chléb a víno. 

 

TAJEMSTVÍ 

EUCHARISTIE 

 

Eucharistie a oběť kříže 

 

Náš Spasitel při poslední večeři, tu 

noc, kdy byl zrazen, ustanovil 

eucharistickou oběť svého těla a své 

krve, aby po všechny časy, dokud 

nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže 

a aby tak své milované snoubence 

církvi zanechal památku na svou 

smrt a na své vzkříšení: svátost 

milostivé lásky, znamení jednoty, 

pouto bratrské lásky, velikonoční 

hostinu, v níž je požíván Kristus, 

duše se naplňuje milostí a dává se 

nám záruka budoucí slávy. 

 

Účast věřících 

 

Proto církev věnuje zvláštní péči 

tomu, aby věřící nebyli přítomni 

tomuto tajemství víry jako stranou 

stojící a němí diváci, ale aby mu 

pomocí obřadů a modliteb dobře 

rozuměli. Mají mít uvědomělou, 

zbožnou a aktivní účast na 

posvátném úkonu, aby se poučili 

Božím slovem a posilnili hostinou 

těla Páně a aby vzdávali díky Bohu. 

Mají přinášet neposkvrněný obětní 

dar nejen rukama kněze, ale i spolu 

s ním, a tím se mají učit obětovat 

sami sebe. Prostřednictvím Krista 

mají den za dnem dorůstat 

k dokonalejší jednotě s Bohem i mezi 

sebou, aby nakonec Bůh byl všechno 

ve všem.  
(z dokumentu II. vatikánského koncilu 

Konstituce o posvátné liturgii,  

kapitola 2, článek 47,48) 

 

 

 

 

 

BIBLE A MY 

 

Na okresní kolo soutěže Bible a my 

27. listopadu se z Lipníka do Hranic 

vydala skupina dětí v doprovodu paní 

katechetky Mgr. Terezie Vlčkové. 

Všichni soutěžící si zaslouží 

pochvalu. Abychom za nimi 

nezaostávali, neměli bychom otálet 

při výzvách papeže Františka i 

duchovního otce často otevřít a číst 

bibli. Naši soutěžící jsou příkladem a 

ty táhnou, jak praví staré přísloví.  

Jak se umístili: I. kategorie                  

1. Veronika Klesnilová, 3. Sára 

Aseemová; II. kat. 1. Lukáš Vlček, 2. 

Veronika Poláchová; III. kat. 2. 

Barbora Klesnilová, 6. Adéla 

Nosálová a Terezka Vidová; IV. kat. 

1. Markéta Vlčková, 3. Kateřina 

Klesnilová, 8. Terezka Šimčíková. 

Ve čtvrté kategorii bylo 24 otázek. 

Pokus se, čtenáři – čtenářko, bez 

nápovědy vyřešit například otázku 

devátou: Ke každé biblické osobě 

dopiš jméno jejího otce (za každou 

správnou obdržíš 0,5 bodu): 

Abrahám, Jan Křtitel, král David, 

Ezau.  

 

FARNÍ PLES  

 

Jaký byl bál? Na tuto otázku otec 

Stanislav mezi prvními dotázanými 

odpověděl stručně a přesvědčivě: 

Pěkný! Všichni náhodní další 

dotazovaní odpovídali stejně 

spokojeně. V pořadí devátý farní ples 

se zase vydařil.  Díky Bohu a všem, 

kdo ples připravili, všem, kdo 

v pohodě plesového společenství 

prožívali jeho atmosféru v posledních 

hodinách nyní už uplynulého 

liturgického roku, k němuž pan farář 

pronesl půlnoční slovo. Poděkoval za 

všechna dobrodiní uplynulého roku a 

vyjádřil přání Božího požehnání pro 

všechny úkoly nového roku.   

Z dojmů ministrantů: Bezva. Pan 

farář je senza společník. Umí stojku! 

Z dojmů služby u šaten: Moc pěkné, 

uměli se pěkně bavit od začátku do 

konce. 

Gabka Němčáková za pořádající: 

Všechny starosti se proměnily ve 

spokojenost. Díky Bohu. Už nás 

inspiruje novými nápady pro 10. 
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MILÉ DĚTI, 

betlémy o Vánocích připomínají události narození Ježíše položeného v plenčičkách do jeslí. Ale vy už víte, že s Ježíšem se 

nesetkáváme jen v jesličkách, ale že je s námi stále přítomný ve svatostánku a při slavení mše svaté na oltáři a ve svatém 

přijímání. Od malička se učíme rok od roku více porozumět tomu, co pro nás znamená, že se Pán Ježíš pro nás narodil 

v chudobě, vyrůstal v domku v Nazaretě, poslouchal své rodiče, učil se tesařskému řemeslu, vyučoval, kázal – ukazoval 

lidem, jak správně žít, a pro lásku k nám trpěl a byl ukřižován, vstal z mrtvých, odešel k nebeskému Otci, ale zůstal s námi 

ve spojení v Nejsvětější Svátosti. Toto porozumění bychom měli proměňovat ve větší úctu a lásku k Pánu Ježíši. Proto se v 

novém roce, děti i dospělí, budeme více obracet k Pánu Ježíši a přemýšlet o jeho slovech.  

Pro vás, milé děti, je na leden vybraná myšlenka, slova Pána Ježíše, která zaznamenal apoštol Jan: Já jsem vinný kmen, vy 

jste ratolesti. Pán Ježíš je kmen, který dává živiny ratolestem. Když jsme byli pokřtěni, stali jsme ratolestmi. Ratolest na 

kmeni Ježíš nese mezi lidi jeho ovoce: radost, lásku, trpělivost, laskavost, věrnost a další, na které si vzpomenete a přejete si, 

aby těchto plodů u vás doma bylo více. Nakreslete si a vystřihněte kuličky vinných hroznů, na ně napište, které „ovoce“ 

byste vaší rodině nejvíce přáli. U Ježíškových jesliček bude košíček, do kterého můžete Ježíškovi tato přání přinášet a také o 

ně Jezulátko prosit po celou dobu vánoční. Až skončí doba vánoční, najděte si cestu k malé sošce Jezulátka v boční kapli 

Panny Marie. Místo hroznových kuliček si můžete nakreslit a vystřihnout logo eucharistického kongresu, najdete ho v tomto 

časopisu nebo na skládankách v kostele. Jedna kapka, zelená, představuje víno, na ni můžete napsat název svého plodu, který 

přinášíte nebo o který prosíte, s důvěrou ho podejte Dítěti Ježíši a pozdravte Jezulátko alespoň poslední větou modlitby 

klanění, kterou najdete v tomto časopisu. 
  

TAJENKA 

Ve vánočních koledách je plno radosti z Ježíškova narození, každý radost vyjadřuje jinak. Malí muzikanti svými nástroji. 

Kuba na dudy, Janek na píšťalku, Mikeš na housličky v koledě Půjdem spolu do Betléma. Poslední z nich Vávra hrál na …. . 

Na co hrál, prozradí tajenka: 

1. jméno prvního muzikanta, 2. jméno druhého muzikanta, 3. hudební nástroj třetího muzikanta, 4. do Betléma nešel 

každý sám, ale šli… 

 
 

- -   *  - - 

- - -  *    

-    *   - 

    * - - - 

 

ročník, který by mohl být také dobrý, 

když Pán dá.  

 
 

ADVENTNÍ SETKÁVÁNÍ 
 

Protože procházíme Rokem 

zasvěceného života, také adventní 

setkávání rodin na faře se nesla 

v tomto duchu. O první neděli 

například paní katechetka Terezka 

představila sv. Scholastiku, sestru sv. 

Benedikta. Narodila se kolem roku 

480 v Nursii ve střední Itálii, 

zasvětila se Bohu, žila v klášteře na 

úpatí Monte Cassina a bývá uctívána 

jako ochránkyně proti dešti a blesku. 

Přitažlivých vzorů zasvěceného 

života máme v našich kostelech 

zobrazeno mnoho. Mezi všemi září 

na prvním místě Panna Maria. 

 

 

 

 

POZVÁNKA  

NA ŽIVÝ BETLÉM 

 

od pastýře Ondráška Němčáka: 

Pojďte s námi přivítat Ježíška! 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

 

Vážení a milí tříkráloví 

spolupracovníci,  

děkuji Vám za Vaši dosavadní 

pomoc při realizaci Tříkrálové 

sbírky. Díky Vaší obětavosti jsme 

mohli celý rok pomáhat lidem, kteří 

se ocitli v tíživé situaci. Charitní 

pečovatelská služba v Lipníku 

koupila kompenzační pomůcky, které 

mohou lidem se zdravotním 

omezením usnadnit život. 

Dovoluji si Vás pozvat ke spolupráci 

na Tříkrálové sbírce 2015.  

 

 

Koledovat budeme od 5. 1. do 11. 1. 

2015. Požehnání otce arcibiskupa 

dostaneme 2. ledna 2015 ve 

Valašském Meziříčí. Tříkrálový 

koncert v Brně proběhne 4. ledna. 

Pro zajištění sbírky jsme připravili 

letáčky pro rodiče s prosbou o 

pomoc. Budou rozdány v kostele, 

pokud to bude možné i ve škole. 

 

Těším se na Vás.  

Pavlína Trpáková,  

koordinátor TKS za Lipník n. B. 

 mob: 733 747 741   

e-mail: trpakova@seznam. cz 
 

MARIÁNSKÝ SLOUP 

 

na náměstí nese sochu Panny Marie s 

Ježíškem, o kterou se zasloužil děkan 

P. Jiří Balšánek roku 1694. Před 

sedmi lety  v roce 2007 Město Lipník 

n. B. provedlo její restaurování a P. 

Josef Pelc ji na Boží hod v 16 hodin 
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 
 

24.12. středa Štědrý den, v 16 hodin koledy z věže kostela sv. Jakuba, noční mše sv. v kostele sv. Jakuba 

ve 22 hodin; začíná doba vánoční 

25.12.  čtvrtek Slavnost Narození Páně, mše sv. jako v neděli, od 16 hodin Živý Betlém 

26.12. pátek Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše sv. jako v neděli, v kostele sv. Jakuba v 16 hodin 

tradiční Vánoční koncert 

27.12. sobota  Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

28.12. neděle Svátek sv. Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa 

31.12. středa Sv. Silvestra, sedmý den v oktávu Narození Páně, mše sv. na poděkování Pánu Bohu za 

uplynulý rok s prosbou o požehnání v novém roce v kostele sv. Jakuba v 17.30 

 1.1. čtvrtek Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše sv. jako v neděli 

 2.1. pátek 1. pátek v měsíci 

 4.1. neděle 2. neděle po Narození Páně 

 6.1.  úterý Slavnost Zjevení Páně – slavení se přesouvá na neděli 

11.1. neděle Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla; končí doba vánoční, začíná liturgické 

mezidobí 

18.1. neděle 2. neděle v mezidobí; Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 

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

25.1. neděle 3. neděle v mezidobí 

 1.2. neděle 4. neděle v mezidobí 

 2.2. pondělí Svátek Uvedení Páně do chrámu; Světový den zasvěceného života – byl ustanovený 

roku 1997 sv. Janem Pavlem II. v den, kdy Církev slaví Ježíšovo uvedení do chrámu 

 6.2. pátek 1. pátek v měsíci 

 8.2. neděle 5. neděle v mezidobí 

11.2. středa Panna Maria Lurdská; Světový den nemocných 

15.2. neděle 6. neděle v mezidobí 

18.2. středa Popeleční středa, den přísného postu 

 

při Živém Betlému požehnal. 

Připomínáme si 320. výročí této 

mariánské sochy. 30. listopadu se 

uskutečnilo první adventní setkání 

občanského společenství u 

adventního věnce ovinutého kolem 

sloupu a požehnaného otcem 

Stanislavem v podvečer první neděle 

adventní. Víla Tilinka kouzelným 

říkadlem k úžasu všech dětských očí 

rozsvítila vánoční strom, za který pan 

starosta Miloš Přikryl poděkoval 

Vojenským lesům; P. Stanislav 

Suchánek s paní Věrou Rakovskou 

rozsvítili první svíci v lucerničce 

adventního věnce. Tak začal ve 

městě adventní čas i nová tradice 

adventního setkávání.   
 

V ROCE 2015  

 

si připomeneme vznik dalších 

památek města, které jsou důvodem 

ke vzpomínce na P. Jiřího Balšánka. 

Je původcem kaple sv. Josefa z roku 

1695. V témže roce byla postavena 

kaple sv. Barbory při kostele sv. 

Jakuba. I „umíráček“ sv. Barbory 

nese datum pořízení r. 1695.  
 

CHRÁMOVÝ SBOR  

 

pro slavnost Narození Páně letos 

vybírá z díla Adama Václava Michny 

z Otradovic; sbor vystoupí i 

v programu Živého Betléma 

v kostele sv. Jakuba pod vedením 

paní Věry Nosálové. 

  

ADAM VÁCLAV MICHNA 

 

Pocházel z vladyckého rodu 

z Otradovic, z hudební rodiny, 

narodil se v  Jindřichově Hradci roku 

1600, zde studoval na jezuitském 

gymnáziu, stal se váženým 

měšťanem, majitelem šenku a 

varhaníkem. V tomto jihočeském 

městě také svůj bohatý život zakončil 

v roce 1676. Darované hřivny 

rozvíjel v oblasti básnictví a jako 

hudební skladatel. Nejznámější jsou 

cykly hymnických skladeb: Česká 

mariánská muzika, Loutna česká a 

Svatoroční muzika. Dílo jeho 

duchovních písní mělo blízko k české 

lidové písni. Nejznámější se stala 

zlidovělá vánoční ukolébavka Chtíc, 

aby spal. 
 

DÍKY  

 

Vám všem, zpěváci chrámového 

sboru, Josefky, varhaníci a další 

hudebníci, za Vaši práci k větší cti 

a slávě Boží. Kéž Vám Pán žehná a 

sv. Cecílie pomáhá. 

 

 

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 
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