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V DEN LETNIC,  

padesát dní po zmrtvýchvstání, 

oslavený Ježíš Kristus štědře vylévá 

Ducha a představuje ho jako božskou 

osobu. Tím je plně zjevena Nejsvětější 

Trojice. Poslání Krista a Ducha se 

stává posláním církve, která je vyslána, 

aby hlásala a šířila tajemství 

trinitárního společenství. 

Základ církve položil svými slovy a 

činy Ježíš Kristus, ale především ji 

uskutečnil svou výkupnou smrtí a 

zmrtvýchvstáním. V den Letnic se 

církev veřejně ukázala vylitím Ducha 

Svatého jako tajemství spásy. Svého 

dovršení dosáhne na konci časů jako 

nebeské shromáždění všech vykou-

pených.  

 

CÍRKEV JE BOŽÍM 

LIDEM,  

KRISTOVÝM TĚLEM,  

CHRÁMEM DUCHA 

SVATÉHO 

 

Církev je Božím lidem, protože Bůh 

nechtěl posvětit a spasit lidi 

osamoceně, ale chtěl z nich vytvořit 

jediný lid, sjednocený působením 

jednoty Otce i Syna i Ducha Svatého. 

Kristus, který zemřel a vstal z mrtvých, 

v sobě skrze Ducha Svatého intimně 

spojuje své věřící. Díky tomuto 

sjednocení s Kristem, jež je nejtěsnější 

v Eucharistii, jsou věřící mezi sebou 

spojeni v lásce a vytvářejí jediné tělo, 

 

 
církev, jejíž jednota se uskutečňuje 

v rozmanitosti údů a funkcí. Kristus je 

hlavou těla, církve. Církev žije z něho, 

v něm a pro něho. Chrámem Ducha 

svatého je nazývána, protože Duch 

Svatý přebývá v jejím těle: v její hlavě 

a v jejích údech; kromě toho buduje 

církev v lásce Božím slovem, 

svátostmi, ctnostmi a charismaty. 

Charismata jsou zvláštní dary Ducha 

Svatého udělované jednotlivcům 

k prospěchu lidí, pro potřeby světa a 

zvláště pro budování církve, jejímuž 

učitelskému úřadu podléhá jejich 

rozlišování. 

(Z Kompendia Katechismu katolické 

církve) 
 

AMORIS LAETITIA 

RADOST LÁSKY 

 

V dubnu vyšla nová exhortace papeže 

Františka o manželství a rodině, v níž 

papež František shrnuje dvě biskupské 

synody konané v roce 2014 a 2015 a 

její název je  Amoris Laetitia - Radost 

lásky. Exhortace - závazný dokument 

k povzbuzení věřících - obsahuje devět 

kapitol, kterými František sleduje 

dobro všech rodin a všech lidí. Text je 

přístupný na internetových stránkách 

Radio Vaticana. 

„MRKY“ MEZI MLADÉ 

 

* Do Drahotuš, když se lipenský 

ministrant Vojta 16. dubna ženil. Kéž 

vzpomínka na ten pěkný den plný 

slunce, Božího požehnání a přátelství 

společenství mladých, svědků toho, co 

si před Bohem Vojta s Barunkou 

slíbili, povzbuzuje novomanželský pár 

na společné cestě a Amoris Laetitia – 

Radost lásky je jejich průvodcem.  

* Do Brna, když hlinský ministrant 

Pavla měla 18. dubna absolventský 

koncert bakalářského studia zpěvu na 

HF JAMU. Byl krásný. Přejeme jí 

dobrou životní i pěveckou cestu a 

děkujeme za všechna dosavadní 

vystoupení na koncertech v naší ZUŠ a 

na kůru našich kostelů. 

* Do Týna, když se sejde ministrantské 

společenství u oltáře a nejmenší 

ministrant Josífek se zápalem slouží 

jako jeho starší kamarádi, které rád 

poučí, že fialová postní barva je příliš 

pohřební.  

DUCH SVATÝ JE JAKO MÍZA VINNÉHO KMENE, 

KTERÁ PŘINÁŠÍ SVŮJ PLOD NA RATOLESTECH. 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Lipníku nad Bečvou 15. května 2016 

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

Drazí věřící, 

Ježíšovo veřejné působení na zemi skončilo. Posílá však svého Ducha apoštolům i nám. Prohlubuje poznání, 

uschopňuje k hlásání, posiluje a přimlouvá se za nás. To, čím byl Ježíš pro apoštoly – Bohem blízkým a 

důvěrným -  má být pro nás Duch Svatý. Poznávejme jeho působení v našem životě a děkujme mu, že nás 

neopouští. 

                                                                                                                                                                 P. Stanislav 
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MODLITBA ZA RODINY 

papeže Jana Pavla II. 
 

Bože, od něhož pochází každé 

otcovství na nebi i na zemi, Otče, který 

jsi láska a život, učiň, aby se každá 

lidská rodina na zemi stala skrze Tvého 

Syna Ježíše Krista, zrozeného z ženy a 

skrze Ducha Svatého, pramenem Boží 

lásky, skutečným chrámem života a 

lásky pro generace, které se neustále 

obnovují. 
Učiň, aby Tvá milost vedla myšlenky i 

skutky manželů k dobru jejich rodin i 

všech rodin na celém světě.  

Učiň, aby mladé generace nalezly 

v rodině silnou podporu pro své lidství 

a růst v pravdě a lásce. 

Učiň, aby láska, posílená milostí 

svátosti manželství, byla silnější než 

každá slabost a každá krize, kterými 

někdy naše rodiny procházejí. 

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny 

z Nazareta, dej, aby církev v rodině a 

prostřednictvím rodiny mohla plodně 

naplnit své poslání uprostřed všech 

národů země, skrze Krista, našeho 

Pána, který je Cesta, Pravda a Život na 

věky věků. Amen. 
 

(převzato z knížečky Společnosti 

Pražského Jezulátka) 
 

Ve Svaté nazaretské rodině 

„chápeme způsob, jak žít rodinu. 

Nazaret nám připomíná, co je to 

rodina, co je to společenství lásky, 

její střídmou a prostou krásu a její 

posvátnou a nedotknutelnou 

povahu“.  
(Amoris Laetitia, 3. kapitola, čl. 66) 

 

MODLITBY MATEK 

 

Po tři červnové dny, v pátek 24., v 

sobotu 25. a v neděli 26., se budou 

opět setkávat maminky a babičky od 

14. do 15. hodiny ke společným 

modlitbám v kostele sv. Jakuba. 
 

KNĚŽSKÁ VÝROČÍ   

LIPENSKÉ FARNOSTI 
 

V Lipníku  byl rok 1946 a rok 1996 

prožíván v duchu radosti z kněžského 

svěcení. Roku 1946 byl vysvěcen 

lipenský rodák P. Eduard Langer. 

Stal se salesiánem, působil 

v Hodoňovicích, prožil se svými 

spolubratry utrpení padesátých let, 

nesměl vykonávat své povolání, do 

důchodu odešel jako dělník 

přerovského energetického závodu a 

dožíval svůj život v Lipníku n. B. v 

rodinném domku na rohu souběhu 

ulice Horecko a Brzobohatého. Zemřel 

v lipenské nemocnici 2. července 1994. 

Těšíval se z prázdninových návštěv 

bohoslovce Petra Wnuka, žehnával mu, 

těšil se na jeho kněžské svěcení, 

kterého se sice nedožil, ale došlo k 

němu padesát let po P. Eduardovi 

v červnu 1996.  

P. Mgr. Petr Wnuk byl vysvěcen 

otcem arcibiskupem Janem 
Graubnerem v olomoucké katedrále 

v překrásném dni 22. června 1996. 

Svěcení radostně i dojatě prožívala 

celá farnost. Primiční mši svatou 

sloužil ve farním kostele sv. Jakuba. 

Kazatelem byl P. Jakub Berka. Jeho 

novokněžské požehnání přijali rodiče 

Marie a Vladimír, sestra Věrka 

s rodinou, dlouhé řady všech, kteří se 

slavnosti primice zúčastnili. 

P. Petr Wnuk byl po vysvěcení dva 

roky kaplanem ve Valašském Meziříčí, 

pak působil v Újezdci u Luhačovic, ve 

Všemině a Liptálu. Od července 2010 

je farářem v děkanátu Veselí n. M. ve 

farnosti Lipov s farním kostelem 

Všech svatých a ve filiálním kostele 

Panny Marie Růžencové v obci Louka, 

kde vystřídal P. Martina Mališku, který 

byl v roce 2010 pověřen vedením 

lipenské, tj, rodné farnosti P. Petra.  

Děkujeme Pánu Bohu za dar 

kněžství P. Petru Wnukovi, 

vyprošujeme dary Ducha Svatého 

pro další cestu, přejeme zdraví, Boží 

požehnání a ochranu Panny Marie.  
 

NÁRODNÍ POUŤ KRAKOV  

svatyně Božího milosrdenství  

Lagiewniki 28. květen 2016 
 

Poutní místo Krakov – Lagiewniki 

s klášterem Kongregace sester Matky 

Božího milosrdenství, kde 5. října 

1938 zemřela sv. Marie Faustyna, 

jejímž prostřednictvím všemohoucí 

Bůh předal poselství svého 

milosrdenství; od r. 2002 s chrámem 

Božího milosrdenství, stavbou ve tvaru 

Archy Noemovy vystavěnou na 

kameni dovezeném z Golgoty. Je zde 

Centrum sv. Jana Pavla II., v němž je 

kostel s ostatky sv. Jana Pavla II.  

V chrámu Božího milosrdenství začíná 

v 10.30 mše svatá, hlavním 

celebrantem je kardinál Dominik 

Duka, kazatelem arcibiskup Jan 

Graubner. V 15.00 bude Korunka 

k Božímu milosrdenství s úvodem 

biskupa Tomáše Holuba a návštěva 

Centra sv. Jana Pavla II. Konec 

poutního programu kolem 16.00. 

 

BIBLE A MY  

 

Setkání s Martínkem Andělem, naším 

ministrantem, který byl před rokem u 

prvního svatého přijímání, bylo pěkné 

a zajímavé. Stál ve skupince dětí před 

farou, když byl osloven a odpověděl na 

následující otázky:  

*Martínku, Tys byl na soutěži Bible a 

my. Jak ses do této soutěže dostal? 
Čteš Bibli ilustrovanou nebo tu pro 

dospělé? Co bys dětem i dospělým 
doporučil ze svých zkušeností z četby? 

„Když jsem odpověděl na všechny 

otázky soutěže, kterou jsme měli 

v náboženství, dostal jsem se do 

okresního kola v Hranicích. Tam jsem 

také všechno správně zvládl a mohl 

jsem jet do ústředního kola v Brně. 

Byli jsme tam s paní katechetkou 

Terezií Vlčkovou a s Markétkou 

Vlčkovou. Já v kategorii první, ona ve 

čtvrté. Umístil jsem se na osmém místě 

a Markétka na šestém. Rád čtu bibli 

ilustrovanou i tu druhou a vzkázal 

bych, aby ji četli i ostatní, hlavně 

evangelia, protože tam mluví Pán 

Ježíš.“ 

Děkujeme Martínkovi za odpovědi i za 

tajenku, kterou vytiskneme 

v prázdninovém čísle FL. 

Markétka Vlčková nebyla v soutěži 

nováčkem, zúčastnila se již po šesté a 

ve finále soutěžila jediná z necírkevní 

školy s účastníky z církevních škol. 

Její šesté místo ukazuje na její zdatnost 

v poznávání Písma svatého.  

*Markétko, jak na Tebe působili 
ostatní soutěžící, co Tě z Bible nejvíce 

zaujalo a na co bys čtenáře Farních 

listů ráda upozornila?  
„Našimi nejbližšími spoluúčastníky na 

soutěži byli soutěžící z Hranic a 

z Drahotuš. Prožili jsme náročný, ale 
pěkný den v dobrém společenství a 

autem s P. Radomírem Šidlejou jsme 

se v humorné pohodě vraceli domů. 

Stejně jako Martínka mě přitahují 
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POSTNÍ ALMUŽNA 2016 

Charita Hranice děkuje všem, kteří se v postní době zapojili do pastorační aktivity Postní almužna.  

 

FARNOST 

POČET 

 POKLADNIČEK VÝNOS 

LIPNÍK NAD BEČVOU 10 4 492 Kč 

HLINSKO 6 2 240 Kč 

TÝN NAD BEČVOU 7 2 334 Kč 

CEKLEM 23 9 066 Kč 

Upřímné Pán Bůh zaplať všem zúčastněným! 

Vaše almužna prostřednictvím Charity Hranice ve spolupráci s farnostmi pomůže rodinám s postiženými dětmi, vícedětným 

rodinám, osamělým rodičům s dětmi a lidem, kteří jsou v těžké životní situaci. Stále Vás prosíme o pomoc při vyhledávání 

potřebných. V případě, že kdykoliv ve farnosti nebo v okolí svého bydliště poznáte někoho, kdo pomoc Charity potřebuje, 

neváhejte nás kontaktovat na naší nové adrese v Lipníku nad Bečvou, Křížkovského 68. 

POUŤ KLIENTŮ A DOBROVOLNÍKŮ CHARITY HRANICE NA SVATÝ KOPEČEK U OLOMOUCE 

V úterý 31. 5. 2016 pořádáme pro naše klienty, jejich rodinné příslušníky a naše dobrovolné spolupracovníky pouť na Svatý 

Kopeček. Pojedeme společně autobusem, nebo v případě potřeby také osobními auty, odjezd z Lipníka nad Bečvou v 9:30 hodin 

od zvonice.   

Společný program:  

v 10:30 hodin – mše svatá na Svatém Kopečku v bazilice Navštívení Panny Marie, 

po mši svaté bude následovat prohlídka baziliky a pro zájemce oběd.  

Na Svatém Kopečku je možno prožít individuální program – např. návštěvu ZOO, procházku přírodou.  

Společný odjezd domů plánujeme ve 14 hodin. 

Cena 50,- Kč pro klienty Charity Hranice a 100,- Kč pro jejich rodinné příslušníky nebo přátele či známé, kteří je budou na pouti 

doprovázet. 

Pokud nebude autobus naplněn našimi klienty, přivítáme na charitní pouti účast seniorů z farností našeho děkanátu, cena: 100 Kč. 

Zájemci se mohou hlásit kterékoliv naší pečovatelce nebo na tel. číslech 581 772 089, 777 238 520. 

 

z Nového zákona evangelia, ale také 

mudroslovné knihy Starého zákona, 

zvláště Žalmy, knihy Kazatel a 

Sírachovec.“  

Děkujeme také Markétce a přejeme 

oběma našim mladým farníkům nadále 

radost z četby Písma svatého a nám 

všem povzbuzení k četbě, abychom 

mohli zažívat, co píše sv. Jeroným: 

Existuje-li něco, co udržuje 

moudrého člověka v tomto životě a 

co mu pomáhá udržet duševní 

rovnováhu v souženích a zmatcích 

světa, pak je to, myslím, v prvé řadě 

rozjímání a znalost Písma svatého. 

 

SBÍRKA PRO UKRAJINU  

 

Papež František v neděli Božího mi-

losrdenství vyzval evropské farnosti 

k solidaritě s trpícími na Ukrajině 

formou sbírky, která se uskutečnila i 

v našich farnostech 24. dubna 2016. 
 

DĚKANÁTNÍ POUŤ 

 

do katedrály sv. Václava v Olomouci 

za obnovu rodin a nová kněžská a 

řeholní povolání děkanátu Hranice a 

Šternberk se uskutečnila 23. dubna 

2016. Začínala před třetí hodinou u 

Svaté brány katedrály modlitbami a 

zpěvy, požehnáním kněze k projití 

Svaté brány v pokoře a vděčnosti za 

Boží milosrdenství. Když odbíjela 15. 

hodina, procházeli jsme Svatou bránou 

milosrdenství. Následovala modlitba 

růžence a Korunky k Božímu 

milosrdenství, adorace a pontifikální 

mše svatá s otcem arcibiskupem Janem 

Graubnerem a kněžími obou děkanátů.  

OSL se již tradičně vydal na pouť pěší 

v počtu 7 poutníků z Lipníka n. B. přes 

Švrčov, Přáslavice do Velké Bystřice a 

podél řeky Bystřice do katedrály 

v Olomouci. Přestože předpověď 

počasí nebyla moc příznivá, tak si 

nakonec užili krásné slunečné počasí. 

 

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK 

LÍPA  

 

OSL i v letošním roce pořádá pěší 

poutě na Starou Vodu, Sv. Kopeček a 

Sv. Hostýn a srdečně zve k účasti. 

Plakáty najdete ve vývěsních skřínkách 

kostela sv. Jakuba. Začíná nová 

turistická sezona, Meditační zahrada 

bude celé léto opět zapojena do 

výstavy Kov ve městě. V nástěnkách 

na ohradní zdi jsou zajímavosti o 

měření času, slunečních hodinách a 

další informace. U rostlin najdete 

popisové tabulky s názvy. Budeme 

rádi, pokud do zahrady zavítáte nejen 

při koncertech a Filmovém festivalu, 

ale i jindy v době od 8.00 do 18.00. 

Přijďte si odpočinout, a pokud se najde 

někdo, kdo by nám chtěl pomoci při 

údržbě záhonů, budeme rádi. 

Děkujeme všem současným i 

budoucím pomocníkům. 

 

Pavla Šaňková, tel. 775 20 71 39 
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

KVĚTEN  

15.5. neděle Slavnost seslání Ducha Svatého. Den rodin 

19.5. čtvrtek Ježíš Kristus, Nejvyšší a věčný kněz 

22.5. neděle  Nejsvětější Trojice 

24.5. úterý Panny Marie Pomocnice křesťanů 

26.5. čtvrtek Těla a Krve Páně 

28.5. sobota Pouť do Krakova 

29.5. neděle 9. neděle v mezidobí 

31.5. úterý Navštívení Panny Marie, Charitní pouť na Sv. Kopeček 

ČERVEN 

  1.6. středa Den dětí 

  3.6. pátek Nejsvětější Srdce Ježíšovo. 1. pátek v měsíci 

  4.6. sobota Neposkvrněné srdce Panny Marie 

  5.6. neděle 10. neděle v mezidobí. První svaté přijímání 

10.6. pátek Noc kostelů 

11.6. sobota Sv. Barnabáš, apoštol 

12.6. neděle 11. neděle v mezidobí 

13.6. pondělí Sv. Antonín z Padovy 

19.6.  neděle 12. neděle v mezidobí 

24.6. pátek Narození sv. Jana Křtitele. 24. – 26. 6. Modlitby matek. Festival od Nebesy – 24. a 25. 6. 

26.6. neděle 13. neděle v mezidobí 

  
                   

 

4. ROČNÍK POD NEBESY 

– FESTIVALU 

STUDENTSKÝCH FILMŮ 

 

Letos festival proběhne 24. a 25. 6. 

Samozřejmě že opět v krásném 

prostředí Meditační zahrady. Tedy 

bude-li nám shůry dáno pěkné počasí a 

nikoliv déšť. Předešlé tři ročníky nám 

bylo v tomto směru požehnáno, tak 

snad i letos.  Modleme se za to . 

Těšit se opět můžeme na ty nejlepší 

studentské filmy z uplynulého roku, 

některé z jejich tvůrců vídáme na 

festivalu pravidelně, někteří náš 

festival navštíví poprvé. Nad filmy 

bude bdít odborná porota, jejich členy 

známe z naší TV. Ale zatím nebudeme 

prozrazovat. V rámci doprovodného 

programu se opět představí zvučné 

kapely. Těšíme se na Vás! 

 

NOC KOSTELŮ 

10. ČERVEN 2016 

 

Přijměte pozvání na Noc kostelů 2016. 

Mottem je biblický verš, jehož součástí 

je slovo noc. Letos je to verš 21,25 ze 

Zjevení Janova: „Jeho brány zůstanou 

ve dne otevřené, noc tam už nebude.“  

Program najdete na plakátcích ve 

vývěsních skřínkách farností a města. 
 

 

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

 

K prvnímu svatému přijímání letos 

přistoupí v neděli 5. června pět dětí. 

Svíce na stupínku u oltáře se sochou 

Božského Srdce Páně nesou jejich 

jména a připomínají, abychom se za ně 

i jejich rodiny, kamarády, spolužáky a 

všechny, s nimiž se setkávají, často 

modlili. Přejeme dětem, aby první 

svaté přijímání pěkně prožily, aby se 

vždy těšily na setkání s Pánem Ježíšem 

a měly rády i Jeho maminku Pannu 

Marii. 
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