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BOŽE, BUĎ NAŠÍM 

SVĚTLEM 

V TEMNOTÁCH 
 

V Božím lidu je mnoho rodin, které 

s milostí Božího soucitu darovaného 

v Ježíši, dokazují činem, že smrt 

nemá poslední slovo. To je 

opravdový úkon víry! Pokaždé, když 

rodina, která má zármutek, nachází 

sílu k zachování víry a lásky, jež nás 

sjednocují s těmi, které máme rádi, 

už nyní brání smrti v tom, aby si 

vzala všechno. Temnotě smrti je 

třeba čelit intenzivnější prací lásky. 

„Bože, buď naším světlem 

v temnotách“ – říká jedna z invokací 

večerní modlitby breviáře. Ve světle 

vzkříšeného Pána, který neopouští 

nikoho z těch, které mu Otec svěřil, 

můžeme odejmout smrti její „bodec“, 

jak řekl apoštol Pavel (1 Kor 15,55); 

můžeme jí zabránit, aby otrávila náš 

život, zmařila naše city a uvrhla nás 

do nejtemnější prázdnoty. V této víře 

se můžeme těšit navzájem a vědět, že 

Pán přemohl smrt jednou provždy. 

Naši drazí nezmizeli do temnot 

nicoty; naděje nás ujišťuje, že jsou 

v dobrých a mocných rukou Božích. 

Láska je silnější než smrt. A láska 

nás bude střežit až do dne, kdy bude 

každá slza setřena a „nebude už smrt 

ani zármutek, nářek ani bolest“ (Zj 

21,4). Necháme-li se udržovat touto 

vírou, může doznaný zármutek zrodit 

silnější solidaritu v rodinných 

vztazích, novou otevřenost pro bolest 

jiných rodin. V evangeliu (Lk 7,11 – 

15) čteme, jak Ježíš vrátil život 

mladíkovi, synovi matky, která byla 

vdovou. „Ježíš ho vrátil jeho matce.“ 

A to je naše naděje! Pán nám vrátí 

všechny drahé, kteří od nás odešli, a 

my se s nimi znovu setkáme.  

 

Z katecheze papeže Františka 17. 6. 

2015 Rodina a zármutek 

 

VÍTĚZÍ LÁSKA, A NE 

SMRT 
 

Co nám říká Nový zákon o smrti? 

Zamlčuje ji a potlačuje? V žádném 

případě. Ježíš nám slíbil nové 

společenství mezi námi a Bohem. 

Toto nové společenství je ale možné 

jen tehdy, když zvítězí láska, a ne 

smrt. To je podle mého mínění také 

jedna z ústředních výpovědí Nového 

zákona: Vítězí láska, ne smrt, protože 

Bůh chce nové společenství mezi 

námi a s námi. Bůh má totiž radost 

z lásky, a Bůh Stvořitel tak nakonec 

pomůže lásce k vítězství. To je 

výpověď o vzkříšení z mrtvých. 

Kdybych toto zamlčel, vyrval bych 

Novému zákonu srdce. Ježíš nám 

dává fantastickou svobodu, tváří 

v tvář smrti, dokonce nad hroby dětí, 

uvěřit, že zvítězí láska, a ne smrt. To 

bez Boha není možné. Ale s Bohem 

je to samozřejmé. – Bůh respektuje 

naši svobodu, neboť bez svobody 

není žádné lásky. Když ale ze 

svobodného srdce na Boží lásku 

odpovídáme, ověřujeme ji takříkajíc 

na bližním, pouštíme se do lásky 

k bližnímu a navzájem se milujeme 

v erotické, partnerské, rodinné a 

přátelské lásce – a kvůli tomu se však 

Z VLÁHY DOBRA, LÁSKY, PRAVDY, KTERÉ V TOBĚ, PANE, PŘIJÍMÁM, 

ROSTLI SVĚTCI, SLOUPY VÍRY; DEJ, AŤ STEJNÝ ÚDĚL MÁM 

 

 

 

 

 

 
 

V Lipníku nad Bečvou 30. října 2016 

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

Moji drazí, 

 

Farní listy vycházejí v dušičkovém čase. Na blízké zemřelé myslíme po celý rok a zvláště, když si připomínáme 

jejich nějaké výročí. To, čím pro nás byli, zůstává v nás a ovlivňuje nás i nadále. Oni jsou na věčnosti, kam my 

směřujeme. Modlíme se za ně, pokud jsou v očistci, aby byli co nejdříve u Boha, a pokud už tam jsou, přimlouvají se 

oni za nás. V dušičkovém čase můžeme myslet také na ostatní zemřelé, které jsme znali a ovlivnili náš život. Naše 

propojenost se zemřelými je jasná a krásná. 

                                                                                                                               P. Stanislav 
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ocitáme v bídě a utrpení - , pak přijde 

ke slovu druhá Boží strana: moc 

lásky, moc všemohoucího Otce. Pak 

se totiž všemohoucí Otec, to 

znamená moc lásky, postará o to, aby 

naše započatá láska došla šťastného 

naplnění. Začít s láskou, to je náš 

úkol, dokonat lásku, to je věc Boží, 

neboť Bůh má z lásky radost…. 

Musíme konat jen jediné, totiž pustit 

se do lásky k bližnímu, bez 

podvádění, vstupovat do partnerství a 

přátelství, pevně a silně, bez 

špatného svědomí. A když nás pak 

naše láska zavede do bídy a utrpení, 

smíme snít, to znamená doufat, že 

Bůh, moc lásky, naši započatou lásku 

dokoná…. Kdo je tedy Bůh? Bůh je 

ten, jemuž jedinému dlužíme tuto 

naději, kdežto vzájemně si dlužíme 

lásku. 
 

Z knížky kázání Johannese B. 

Brantschena Bůh je větší než naše 

srdce 

 

MODLITBY MATEK 
 

před Nejsvětější svátostí v kostele sv. 

Jakuba se konaly od pátku 23. září do 

neděle 25. září od 14. do 15. hodiny 

za děti vlastní rodiny i za děti celého 

světa. Kéž Pán vyslyší prosby na 

přímluvy Panny Marie a všech 

nebeských přátel a přímluvců. Příští 

společné modlitební setkání se sejde 

v poslední víkendové dny ledna 

2017. 

  

PODĚKOVÁNÍ ZA DARY 
 

V neděli 25. září, na sklonku léta, byl 

v našich farnostech při mši svaté čas 

díků Pánu Bohu za úrodu a za 

všechny dary léta.  

Požehnaný jsi, Bože, na věky. 

 

OBĚTNÍ DARY 
 

Přinášení darů ke mši svaté, chléb a 

víno, vyjadřuje spoluúčast věřících 

na eucharistické oběti. Obětní průvod 

navíc symbolizuje církev putující, 

která je na cestě za svým Pánem. A 

tak Boží lid přistupuje při mši svaté 

ke stolu Páně dvakrát. Poprvé 

přináší plody země a své práce 

Kristu, aby je proměnil. Tak se učí 

ztotožňovat celý svůj život s Kristem. 

Podruhé přichází, aby je přijal 

proměněné. Při dětské mši svaté 

přinášejí v obětním průvodu dary 

děti, při mši svaté obětované za 

blízké je dobré a pěkné, nesou-li 

obětní dary rodinní příslušníci včetně 

dětí. Kdo z nějakého důvodu dary 

nést nemůže, obvykle se obrátí na 

někoho, komu rád přinesení obětních 

darů svěří. I toto je součástí naší 

přípravy ke slavení Nejsvětější Oběti. 

 

PANNA MARIA Z FATIMY 
 

Ve středu 5. října jsme v kostele sv. 

Jakuba prožili od 17.30 modlitební 

chvíle se soškou Panny Marie 

Fatimské, slavný růženec, modlitby 

za mír, zásvětnou modlitbu 

k Neposkvrněnému Srdci Panny 

Marie a pozdravili Královnu 

posvátného růžence slovy fatimské 

hymny. Rok 1917 je rokem 100. 

výročí zjevení Panny Marie ve 

Fatimě v Portugalsku. 

Českomoravská Fatima Koclířov 

vydala brožurky, které vypovídají o 

úctě k Panně Marii, o poselství 

Panny Marie, o památníku Anděla a 

třech pasáčků, Lucie, Františka a 

Hyacinty, kterým se Panna Maria 

zjevila v roce 1917 a které na toto 

zjevení připravoval Anděl v roce 

1916. Naučil děti modlitby. Skrze ně 

je známe i my a prosíme o ochranu 

pro nás a celou naši zem.  

Anděle Boží, můj strážce a ochránce 

celé naší země. Ve spojení 

s modlitbami, které nám Anděl 

Portugalska předal skrze 

blahoslavené pasáčky, prosíme o 

ochranu a pomoc pro nás a celou 

českou zem a voláme: 

„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním 

se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. 

Prosím za odpuštění pro ty, kdo 

v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, 

v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“ 

„Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a 

Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním 

a obětuji Ti drahocenné Tělo a 

Krev, Duši a Božství Pána Ježíše 

Krista přítomného ve všech 

svatostáncích světa na usmíření za 

urážky, rouhání a lhostejnosti, 

kterými je urážen. A pro 

nekonečné zásluhy Jeho 

Nejsvětějšího Srdce a 

Neposkvrněného Srdce Mariina Tě 

prosím za obrácení ubohých 

hříšníků.“ 

 

MALÁ ZAHRADNÍ 

SLAVNOST 
 

Ranní slunce, které v sobotu 1. října 

vjíždělo do lipenských bran, bylo 

příslibem, který se nejen naplnil, ale 

předčil očekávání průběhu Malé 

zahradní slavnosti Charitní 

ošetřovatelské a pečovatelské služby 

v Lipníku nad Bečvou. Náměstíčko u 

kostela sv. Jakuba od rána hýřilo 
pohybem nejen dospělých, ale i dětí a 

mládeže rodin charitek. Všichni 

pracovali na závěrečné fázi přípravy 

slavnosti. A že je to těšilo, svědčily 

za všechny radostné jiskřičky v očích 

malé Aničky. V zahradě bylo pestro 

nejen květinovými záhony, ale i 

záhorskými kroji cimbálové muziky 

Kosénka s paní učitelkou Věrou 

Nosálovou a hanáckými kroji 

muzikantů cimbálovky Krušpánek, 

kterou vede paní učitelka Lenka 

Černínová. Bílé puntíky na 

červených sukýnkách tanečních 

děvčátek malé scholy od sv. Jakuba 

ladily s tmavými obleky jejich 

partnerů. Pohádkové bytosti, 

původem rovněž ze scholy či 

cimbálovky, patřily do muzikálové 

pohádky Dvanáct měsíčků. Všichni 

se společně zasloužili o pěkný 

program, který zaměstnával 

pozornost diváků posazených 

v půlkruhu na lavičkách zahrady 

možná stejně dobře, jako se talíře 

koláčů, závinů a řezů dotýkaly chutí 

a dotvářely rodinnou atmosféru 

společnosti. O bylinkách a jejich 

místě v našem životě vyprávěla paní 

Veronika Jurečková, 

aromaterapeutka. Povídání o vzniku 

a desetiletém údobí Meditační 
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VELETRH ZDRAVÍ A SLUŽEB 
 

Všechny, kteří se chtějí dozvědět o našich službách víc, srdečně zveme na Veletrh zdraví a služeb v kulturním domě 

ECHO ve čtvrtek 3. listopadu od 9 do 17 hodin. Budeme zde prezentovat činnost Charity Hranice v Lipníku nad 

Bečvou. Také při této akci nabízíme našim uživatelům možnost dovozu i odvozu zdarma. Zájemci o dovoz nás mohou 

kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech. 

 

VÁNOČNÍ BALÍČKY NA UKRAJINU 
 

Arcidiecézní charita Olomouc organizuje také v letošním roce akci „Vánoční balíček“- jde o jednorázové obdarování 

dětí z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin na Ukrajině v době Vánoc. Rodiny, jednotlivci nebo pracovní 

kolektivy mohou připravit konkrétnímu ukrajinskému dítěti (budou znát jeho jméno, věk a město, ve kterém žije) 

balíček s vánočním překvapením v celkové hodnotě 1 000 Kč.  

Pokud chcete také Vy rozzářit radostí dětské oči na Ukrajině, můžete více informací o této akci získat u Radky 

Andrýskové na telefonním čísle 733 755 881 nebo na mailové adrese radka.andryskova@hranice.charita.cz 

 

za Charitu Hranice Radka Andrýsková 

 

DUŠIČKOVÁ MŠE SVATÁ PRO NEMOCNÉ 
 

Charita Hranice středisko Lipník nad Bečvou vás srdečně zve na mši svatou 

pro nemocné se vzpomínkou na naše blízké zemřelé a klienty Charity 

Hranice. Mše svatá bude sloužena ve středu 2. listopadu 2016 v 9 hodin v 

kostele sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou. Nabízíme zdarma dovoz i odvoz 

seniorům a lidem, kteří by se této mše svaté rádi zúčastnili, ale ze 

zdravotních nebo jiných důvodů nemohou. V případě zájmu o odvoz můžete 

osobně kontaktovat charitní pečovatelky a ošetřovatelky nebo zavolat na 

telefonní čísla 777 238 520, 581 772 089. 

 

zahrady sv. Jakuba připravila spolu 

s poduškami bylinek a malých 

květináčů členka Okrašlovacího 

spolku, který zahradu založil a 

pečlivě se o ni stará, paní Pavla 

Šaňková. Zdravotní péče byla rovněž 

zajištěna nejen měřením tlaku a 

hladiny cukru sestřičkami charity. 

„Díky Bohu“ zpívalo srdce všech, 

kteří slavnost připravili, a podle 

ohlasů i srdce účastníků slavnosti. 

 

Chválíme Tě, Pane, a děkujeme za 

Tvou blízkost a všechny dary Malé 

zahradní slavnosti, které nám, našim 

hostům a všem, kteří se jakkoli na 

přípravě a průběhu podíleli, přinesla. 

  

 pracovnice Charitní pečovatelské 

služby středisko Lipník nad Bečvou  

 

11. FARNÍ PLES 

 

Je to neuvěřitelné, ale naše farnosti 

se již pilně chystají na tradiční Farní 

ples - jedenáctý v pořadí. Sejdeme se 

společně v kulturním domě ECHO v 

Lipníku nad Bečvou v pátek 25. 

listopadu 2016 od 20. hodiny. Těšit 

se můžete na různá vystoupení dětí a 

mládeže našich farností, příjemnou 

atmosféru, kterou jako vždy dokreslí 

hudební skupina Faťamorgána, 

zajímavou společenskou hru o ceny, 

o které bychom rádi touto cestou 

požádali i Vás - farníky. Od začátku 

listopadu bude možno přispět i 

finančně do speciální kasičky v 

kostele sv. Jakuba, popřípadě přímo 

panu faráři. Své vstupenky si můžete 

zarezervovat a vyzvednout od 

začátku listopadu po nedělní mši 

svaté v Lipníku ve farní kavárně, ve 

Vinotéce u Františka, popřípadě 

osobně u Gabriely Němčákové. 

I letos jsme ples naladili trochu 

tématicky - přivítáme, když na ples 

dorazíte v kostýmu připomínajícím 

módu 50. a 60. let. Každá dvojice 

takto sladěných návštěvníků se pak 

může těšit na drobnou pozornost, 

kterou obdrží u vstupu.  

Za tým pořadatelů srdečně zve 

 

                 Gabriela Němčáková 
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

LISTOPAD  

1.11. úterý Slavnost Všech svatých, mše sv. v 17.30 v Lipníku; v Hlinsku v 16.30 - po mši sv. dušičková 

pobožnost na hřbitově  

2.11. středa Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. V 9 hod. v kostele sv. Jakuba mše sv. za blízké 

zemřelé a klienty Charity Hranice; v Týně mše sv. v 16.30, v Lipníku v 17.30, po mši sv. 

dušičková pobožnost na hřbitově v Týně a v Lipníku n. B. 

3.11. čtvrtek Veletrh zdraví a služeb - Charita Hranice - KD ECHO 9 – 17 hodin  

4.11. pátek 1. pátek v měsíci; sv. Karel Boromejský 

6.11. neděle 32. neděle v mezidobí 

9.11. středa Posvěcení lateránské baziliky, svátek. Bazilika nese titul „Matka a hlava všech kostelů Města 

(Říma) i celého světa“ 

13.11. neděle 33. neděle v mezidobí; Sv. Anežky České; Den Bible; sbírka na Charitu ČR 

17.11. čtvrtek Sv. Alžběty Uherské; státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 

20.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále.  8. 12. 2015 – 20. 11. 2016 Svatý rok milosrdenství 

21.11. pondělí Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Balení tomboly na farní ples od 18. hodiny 

25.11.  pátek Sv. Kateřiny Alexandrijské; 11. Farní ples v kulturním domě ECHO 

27.11. neděle 1. neděle adventní – svěcení adventních věnců – začíná nový liturgický rok; od 1. neděle 

adventní zápis úmyslů na mše sv. 

         
 OBOROH 

 

Oboroh je přístřešek na čtyřech 

kůlech, kde najde zvěř v zimě 

potravu a člověk útočiště v čase 

nepohody, píše o svém pojmenování 

Oboroh – křesťanská folkrocková 

kapela s kapelníkem Stanislavem – 

Slávkem Klecandrem. Repertoár 

kapely tvoří starozákonní žalmy, 

písně autorské, písně pašijové a písně 

adventní. Kdo se s kapelou setkal, 

v Lipníku nad Bečvou k tomu byla 

příležitost několikrát - v kostele sv. 

Františka, v Meditační zahradě a 

naposled 23. října 2016 v kostele sv. 

Jakuba, našel v Oborohu útočiště a 

pohostinnou pohodu duše.  
 

MŠE SVATÉ 

   

Bohuslávky – 1. sobotu v měsíci; 

v DPS – 3. sobotu v měsíci 
 

SPOLEČENSTVÍ 

MLADÝCH 
 

se bude scházet jednou za čtrnáct dní 

v pátek po večerní mši svaté. První 

setkání proběhlo v pátek 7. října. 

 

 

BIBLE A MY 
 

24. ročník soutěže Bible a my ve 

školním  roce 2016/2017 opět 

vyhlásila ZŠ M. Kudeříkové ve 

Strážnici. Jejím smyslem je 

zprostředkovat žákům a studentům 

bohatství, které tato nejrozšířenější a 

nejpřekládanější kniha na světě 

představuje, její hodnoty literární, 

kulturní, mravní a duchovní a tímto 

způsobem upozornit na její 

aktuálnost v dnešním světě, vyslovují 

se k soutěži její organizátoři. Okresní 

kolo proběhne mezi 21. a 30. 

listopadem 2016. V minulém roce se 

soutěže zúčastnilo víc než pět tisíc 

žáků a studentů ze 185 ZŠ a SŠ. 

Témata letošní soutěže: I. kat. – 

Ježíšovo narození; II. kat. - Gedeon a 

Rút; III. kat. Listy Korintským; IV. 

kat. – Job, Jeremiáš a Pláč. 

Soutěžícím přejeme radost z četby i 

soutěžícího společenství. Nám všem 

dostatek touhy, aby se proměnila ve 

skutek: přidat se ke studiu zadaných 

témat. 
 

BUĎTE MILOSRDNÍ 
 

Buďte milosrdní, jako je milosrdný 

váš Otec. Lk 6, 36  

 

O slavnosti Ježíše Krista Krále 20. 

listopadu 2016 uzavíráme Svatý rok 

milosrdenství. Výzva Roku však trvá. 

Je to životní program, který je 

náročný a zároveň plný radosti a 

pokoje. V pastýřském listu k adventu 

2015 otec arcibiskup připomněl 

z tohoto programu odpuštění. 

Odpuštění je třeba žít každý den 

v maličkostech. Na Boží odpuštění 

odpovídat odpuštěním všem, kteří se 

provinili proti nám. A nezapomeňme 

na slova sv. Jana od Kříže: „Na 

sklonku života budeme souzeni 

podle lásky.“ 
 

DRAKIÁDA 
 

se uskutečnila v neděli 9. října na 

kopci u Sv. Anny. Počasí bylo 

příznivé a draci létali jako diví..:-) 

 

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, 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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