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 „SLOVO SE STALO TĚLEM  

A PŘEBÝVALO MEZI NÁMI“ 

(Jan 1,14)  

 

V těchto slovech, která nás nikdy 

nepřestanou udivovat, spočívá celé 

křesťanství! Bůh se stal smrtelníkem, 

křehkým jako my, sdílel naši lidskou 

podmíněnost kromě hříchu, ale vzal 

na sebe naše hříchy, jako by byly 

jeho. Vstoupil do našich dějin a stal 

se plně „Bohem s námi“. (…) Jakkoli 

jsou lidské i osobní dějiny každého 

z nás poznamenány těžkostmi a 

slabostmi, víra ve Vtělení nám říká, 

že Bůh je solidární s člověkem a jeho 

dějinami. Toto spříznění Boha 

s člověkem, každým člověkem a 

každým z nás, je darem, který nikdy 

nepomine! (...) 

Maria, Matka Boží a naše něžná 

Matka, kéž je nám stálou oporou, 

abychom zůstali věrni křesťanskému 

povolání a uskutečňovali touhy po 

spravedlnosti a pokoji, jež v sobě 

nosíme na začátku tohoto nového 

roku.  

Papež František Milosrdenství – 

z promluvy 5. ledna 2014 

 

PROROCTVÍ 

O JEŽÍŠOVĚ PŘÍCHODU 

 

Mnoho set let před Kristovým 

narozením zjevil Bůh skrze svého 

Svatého Ducha některým svým 

věrným služebníkům, prorokům, že 

dá světu Spasitele. Veliký prorok 

Izaiáš pravil: „Aj, panna počne a 

porodí syna a nazve jeho jméno 

Immanuel.“ Tentýž prorok vidí 

Spasitele o mnoho set let před jeho 

příchodem, a proto píše v tom 

smyslu, jako by jej již viděl: „Dítě se 

nám narodilo, Syn je nám dán, i bude 

na jeho rameni knížectví a jeho 

jméno bude: Předivný, Rádce, Bůh 

silný, Rek udatný, Otec věčnosti, 

Kníže pokoje“ Iz 9,6.  A téměř ve 

stejné době, 700 let před 

Spasitelovým narozením, ukázal Bůh 

jinému proroku, Micheáši, v kterém 

městě se zaslíbený král narodí, takže 

mohl prorokovat: „A ty Betléme 

Efrata, který jsi nejmenší mezi tisíci 

judskými, z tebe mi vyjde ten, jenž 

bude vládcem v Izraeli, jehož původ 

je odpradávna, ode dnů věčných.“ 

(Efrata znamená úrodný, staré jméno 

Betléma.) 

 Příběhy dosud živé - G. Frankhauser 

 

DÁREK 

 

„Jaký dárek bych mohl dát 

k narozeninám malému Pánu Ježíši?“ 

ptal se malý Dani babičky, maje 

lokty opřené o její kolena a hledě jí 

do tváře. „Můžeš Mu dát sám sebe,“ 

odvětila babička a přestala plést. 

„Můžeš Ho prosit, aby tě naučil 

mnoho milovat a poslouchat. To se 

Mu nejvíce zalíbí.“ Na Štědrý den se 

tedy Dani snažil být ke každému 

laskavý a poslušný, aby se zalíbil 

Dítěti, s nímž měl zároveň 

narozeniny, a jeho láska se 

vztahovala na každého. Srovnal 

babiččinu krabici se šitím, utřel 

nádobí za Annetu a odpoledne šel do 

chléva a navštívil krávy, jednu po 

druhé, a šeptal vánoční zvěst do 

jejich stříbrných uší. A večer, když se 

modlil, šeptal: „Doufám, milý Pane 

Ježíši, že jsem Ti udělal radostné 

narozeniny.“ 

Z knihy Poklady pod sněhem od 

Patricie M. St. John o zlobě, pokání, 

odpuštění, dokonalé lásce a dveřích 

srdce otevřených Ježíši. 

JEŽÍŠOVÝM POSELSTVÍM JE ŽIVOT, SVĚTLO, NADĚJE A LÁSKA. 

DÍKY, BOŽE, ZA RADOST VÁNOC, ZA SPASITELE! 

 

 

 

V Lipníku nad Bečvou 20. prosince 2015 

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

Moji drazí,  

zdravím vás o svátcích Božího vtělení. Boží láska se projevila v čase a konkrétně, Bůh poslal na svět svého 

Syna Ježíše. Radujeme se z jeho narození a objevujeme i dnes konkrétní projevy jeho lásky k nám. Máme 

velkou příležitost kajících poutí ke svatým branám i v naší blízkosti. Zakoušejme Boží lásku skrze jeho 

milosrdenství. 

                                                                                                                      P. Stanislav 
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KDO JE Z BOHA,  

MILUJE BRATRA 

 

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, 

v Bohu zůstává a Bůh v něm. (…) 

Láska nezná strach; dokonalá 

láska strach zahání, vždyť strach 

působí muka, a kdo se bojí, nedošel 

dokonalosti v lásce (1. J 4,16-18). 
Tato slova se tak dotýkala srdcí dětí 

Annety a Luciena z příběhu malého 

Daniho, že dokázali překonat strach i 

zlo, které ovládalo jejich srdce. I 

tajenka připomíná, jak nás má Bůh 

rád. 
 

DOBA MILOSRDENSTVÍ 

 

Zjevení Božího Syna na zemi je 

začátkem veliké doby milosrdenství 

poté, co bylo nebe uzavřeno hříchem, 

který jako by vztyčil bariéru mezi 

lidskou bytost a jejího Stvořitele. 

Ježíšovým narozením se nebe 

otevírá. Bůh nám dává v Kristu 

záruku nezničitelné lásky. Jakmile se 

Slovo stalo tělem, je možné vidět 

otevřené nebe. Viděli to betlémští 

pastýři, mudrci z východu, Jan 

Křtitel, Ježíšovi apoštolové, 

prvomučedníci i svatý Štěpán, který 

zvolal: „Vidím nebesa 

otevřená“(Sk.7,56). A je to 

umožněno také každému z nás, 

pokud se necháme proniknout Boží 

láskou, která je nám poprvé dána ve 

křtu působením Ducha Svatého. 

Nechme se prostoupit Boží láskou! 

Je to veliká doba milosrdenství! 

Nezapomeňte na to. Toto je veliká 

doba milosrdenství!  

 

Z knížky Papež František 

Milosrdenství – promluvy 

 

BIBLE A MY 

 

Okresního kola soutěže se 23. 11. 

2015 v Hranicích zúčastnili tito 

soutěžící: I. kat. Martin Anděl, 

František Polách; II. kat. Sára 

Aseemová, Veronika Klesnilová, 

Štěpán Janošec; III. kat. Barbora 

Klesnilová, Lukáš Vlček, Terezie 

Vidová; IV. kat. Markéta Vlčková, 

Jan Trpák, Kateřina Klesnilová.  

Do ústředního kola, které 

proběhne 16. března 2016 v Brně, 

postupují v I. kat. Martin Anděl a 

ve IV. kategorii Markéta Vlčková. 

Všichni naši soutěžící se umístili ve 

svých kategoriích do 7. místa. (M. 

Anděl 2., F. Polách 3., S. Aseemová 

3.,V. Klesnilová 7., B. Klesnilová 5., 

L. Vlček 6., T. Vidová 7., M. 

Vlčková 1., K. Klesnilová 5. J. Trpák 

6.)  

Všem dětem poděkování za účast 

v soutěži, přání radosti i vytrvalosti 

při četbě Písma svatého!! 

 

Témata 23. ročníku soutěže: I. kat. 

Ježíš v Jeruzalémě (od vjezdu po 

zatčení podle Matoušova evangelia), 

II. kat. Šalomoun – jeho příběh a 

kniha Přísloví, III. kat. Poslední 

večeře a židovské Velikonoce, IV. 

kat. Evangelium a listy podle 

apoštola Jana.  

 

10. FARNÍ PLES 

 

Tak už je to za námi, letos jsme 

prožili neuvěřitelný desátý farní ples. 

A za pořadatele mohu říct, že byl 

úžasný! Před vyprodaným sálem 

kulturního domu Echo vystoupily 

jako tradičně už podesáté Josefky, 

které připomněly své historicky první 

vystoupení na píseň Rolničky. 

Novinkou ale bylo vystoupení našich 

nejmenších – v tanci s názvem 

Ledové království vystoupilo šest 

malých princezen a jeden sněhulák 

Olaf a sklidili velký potlesk. Celých 

deset let jsme se chystali ještě na 

nějaké vystoupení v kategorii 

dospělých. A letos se konečně 

TAJENKA 

 

V prvním listu apoštola Jana čteme: V tom se ukázala Boží ….. k nám, že 

Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli 

život. V druhém řádku tabulky je slovo, které ve větě chybí. 
 

     

     

     

     

 

1. sloupec – opak dobra; 2. jarní měsíc Panny Marie; 3. byl u Ježíškových 

jeslí; 4. důležitý smyslový orgán; 5. mudrci i pastýři to Ježíškovi přinesli 

 



FARNÍ LISTY 7/2015    ________________________________________________________________3 

podařilo! Úsilí pod vedením Karla 

Studeného bylo završené vtipnou a 

divácky velmi úspěšnou divadelní 

scénkou pod názvem Nebeská 

čekárna. Výkony všech pěti pánů 

v čele s otcem Stanislavem byly 

prostě famózní a mnoho lidí se mě 

ptalo, jak jsem to dokázala je 

přemluvit k takovému výkonu. Co 

říct, naši pánové jsou prostě úžasní, 

jako byl i náš desátý farní ples. 

Gabka Němčáková 

 

RORÁTNÍ SETKÁNÍ RODIN 

2015 

 

I v letošním adventu se scházely děti 

se svými rodiči v neděli odpoledne 

v Lipníku na faře. U drobného 

občerstvení a čaje pro zahřátí 

v sychravých dnech jsme proplouvali 

letošním adventem jako předzvěstí 

Roku Milosrdenství, který byl 

vyhlášen papežem Františkem pro 

rok 2016. Po dobu čtyř nedělí jsme 

otevírali čtyři improvizované 

papírové brány Milosrdenství – první 

neděli jsme si připomněli, že je třeba 

se MODLIT, myšlenkou druhé 

neděle bylo téma DĚLIT SE, třetí 

téma bylo PŘIJÍMAT DRUHÉ, a 

čtvrtou neděli – že máme hlavně 

POMÁHAT. Za splněné úkoly, které 

byly pro děti nachystány na každý 

den adventu, rozžíhaly v naší bráně 

Milosrdenství hvězdičky na setmělé 

obloze, aby se v Betlémě v době 

narození Ježíška rozzářila jasem celá 

obloha.  

Gabka N.

ŽIVÝ BETLÉM  
 

Letošní Živý betlém začne tradičně 

25. prosince v 16.00 hodin. Tradičně 

jej pořádá farnost se členy 

Okrašlovacího spolku Lípa s 

podporou Města Lipník nad Bečvou. 

Netradiční bude zahájení v kostele 

sv. Jakuba. Tedy ne na podiu na 

náměstí, ale v kostele. Tam se začne 

čtením radostné zprávy – Evangelia o 

narození Ježíše v Betlémě. 

Pokračovat budeme pásmem písní a 

koled proložených scénkami, které 

nacvičila schola. Josef s Marií pak z 

kostela za zvuků trubačů přejdou do 

Betléma postaveného ve vratech 

zvonice. Tam se vytvoří scéna 

klanění. Budou tam pastýři, Tři 

králové, andělé a vše co k Betlému 

patří. I živá zvířátka v ohradě vedle 

zvonice... 

Betlém bude postaven na zvýšené 

plošině, takže bude betlémská scéna 

dobře vidět. 

Nebude chybět malé občerstvení , ale 

to už všichni znáte... 

Takže už se těšíme na setkání s Vámi 

 

pořadatelé 
 

Z KATOLICKÉHO  

SPOLKOVÉHO DOMU 
 

Po rok trvajících problémech 

s nájemcem restaurace Nadsklepí se 

nám přihlásila paní Mgr. Vinklerová, 

jejíž program se nám zalíbil, proto 

jsme ji přijali jako nového nájemce. 

KSD řeší vyrovnání s jejím 

předchůdcem, který po svém nástupu 

investoval do oprav a modernizace 

značné finance. Šlo o investice 

potřebné do údržby na kvalitní 

provoz restaurace, proto nyní 

požaduje větší částku na umoření. 

Přistoupili jsme na dohodu o 

splátkovém kalendáři a částku 

přesahující 500.000,- Kč budeme 

postupně vracet. Je to otázka 

několika let. Rádi bychom do spolku 

Katolický spolkový dům přijali nové 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 

 

probíhá od 2. do 14. ledna 2016. Otec arcibiskup Jan  

požehná koledníkům 2. ledna v Zábřehu, kam pojedeme  

společně autobusem.  

10. ledna 2016 Tříkrálový koncert v Brně vysílá v přímém  

přenosu ČT 1 od 18 hodin. 

Tříkráloví koledníci jsou zváni 17. 1. 2016 na 16. hodinu do  

Echa v Lipníku nad Bečvou na promítání rodinného filmu. 

 

Podrobnější informace v Lipníku nad Bečvou u Pavlíny Trpákové: telefon 733 741 747,                                                                                                              

 

e- mail: pavlina.trpakova@hranice.charita.cz 

 

mailto:pavlina.trpakova@hranice.charita.cz
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členy mladšího věku, kteří by 

převzali štafetu, protože většina 

členů je důchodového věku. Všechny 

členy a příznivce zveme na 

Silvestrovské odpoledne do nově 

otevřené restaurace Nadsklepí 31. 12. 

na 13.30 a pak můžeme jít poděkovat 

na mši svatou za uplynulý rok. Kéž 

Pán Bůh dá, aby příští rok byl pro 

KSD příznivější. Přejeme všem 

v klidu prožité svátky narození 

našeho Spasitele a Boží požehnání 

v novém roce.                                                                       

Anna Kvapilová,  předsedkyně KSD 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

všem, kteří pečovali o květinové 

záhony na farním dvoře, a přání 

zdraví a Božího požehnání, aby 

mohli v této práci pokračovat. 

Poděkování také paní Danyšové za 

žluté velkokvěté chryzantémy pro 

naše chrámy. 

 

SILVESTR NA HOSTÝNĚ 
 

Pojďte s námi na Sv. Hostýn projít 

Svatou bránou do nového roku 2016! 

V 15:50 autobusem z Lipníka – 

stanoviště 7, v 16:20 příjezd 

do Hlinska – odsud v 17:00 vyrazíme 

pěšky po známé trase až na Hostýn.  

Svítilnu, karimatku a spacák určitě 

s sebou. Program na Hostýně začíná 

už ve 22:30 modlitbou růžence. V 

rámci večera dojde ke slavnostnímu 

otevření Svaté brány. 

Předpokládáme, že dojdeme na 

pontifikální mši sv. ve 24:00 hodin, 
přenocujeme na Hostýně a odjezd zpět 

bude z Bystřice v 6:40 z autobusového 

nádraží s příjezdem do Hlinska v 7:25 

a do Lipníka v 7:35. 

ROZLOUČILI JSME SE 

 

s naším milým a obětavým 

farníkem panem Františkem 

Dohnalem. O třetí neděli adventní 

ráno 13. prosince dotlouklo jeho 

dobré srdce. Srdce plné lásky 

k nejbližším, ale i k farní rodině. 

Pro věc Boží byl neustále 

připraven konat, slovem i 

skutkem. Po zádušní mši svaté 

v kostele sv. Jakuba ve čtvrtek 17. 

prosince byl uložen do rodinného 

hrobu na lipenském hřbitově. Kéž 

mu dobrý Bůh odplatí za vše, co 

z lásky a s láskou na své životní 

pouti vykonal. 
 

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 

 
  

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 
Prosinec 

24.12. čtvrtek Štědrý den – vánoční koledy  z věže kostela sv. Jakuba od 16 hodin, vigilie Narození 

Páně: noční mše sv. ve 20 hod. v Týně, ve 22 hod. v kostele sv. Jakuba v Lipníku n. B. 

25.12. pátek Boží hod vánoční – slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – mše sv. ve farnostech jako 

v neděli; odpoledne od 16 hodin Živý betlém – kostel sv. Jakuba a zvonice  

26.12. sobota Sv. Štěpána, prvomučedníka – mše sv. Hlinsko 7.45, sv. Jakub 9.30. Odpoledne 

v kostele sv. Jakuba Vánoční koncert 

27.12. neděle Svátek Svaté Rodiny, při mších obnova manželských slibů 

28.12. pondělí Sv. Mláďátek betlémských 

31.12. čtvrtek Sv. Silvestra, papeže – mše sv. na poděkování za uplynulý rok v 16.00 v kostele sv. 

Jakuba. Na KSD Nadsklepí Silvestrovské posezení od 13.30 - přede mší svatou 

Leden  

   1.1.  pátek           Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. ve farnostech jako v neděli. Světový den 

modliteb za mír  

   2.1. sobota 2.–14. ledna – Tříkrálová sbírka. V Zábřehu žehnání koledníkům otcem arcibiskupem 

   3.1. neděle     2. neděle po Narození Páně. Udělování svátosti pomazání nemocných 

   6.1. středa Slavnost Zjevení Páně 

 10.1. neděle Křest Páně; Tříkrálový koncert na ČT1 od 18 hod. 

 17.1. neděle  Promítání rodinného filmu v KD Echo v 16 hodin 

 18.1. pondělí Panna Maria, Matka jednoty křesťanů; 18. – 25.1. Týden modliteb za jednotu křesťanů 

 24.1. neděle 3. neděle v mezidobí; sv. František Saleský, biskup, učitel církve 

 31.1. neděle 4. neděle v mezidobí; sv. Jan Bosco 

   2.2. úterý Uvedení Páně do chrámu – Hromnice, žehnání svící 

   3.2. středa Sv. Blažej, svatoblažejské požehnání 

   5.2. pátek 1. pátek v měsíci 

 10.2. středa Popeleční středa 

 
Štěstí, zdraví, pokoj svatý o Vánocích i v novém roce! 

 

http://www.farnostlipnik.cz/

