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PROČ JE DŮLEŽITÁ 

LÁSKA K ZEMŘELÝM 
 

Protože vyrůstá z křesťanské víry 

v život věčný a zároveň ji posiluje. 

Těla zemřelých si zaslouží úctu, 

protože jde o lidi, které Kristus 

vykoupil za cenu své Krve, a ti, kteří 

byli pokřtěni, se stali chrámem 

Ducha Svatého. Kristus k nim 

přicházel ve svatém přijímání, aby je 

posvěcoval a zbožšťoval. Jejich těla 

ukládáme do země jako semena 

posvěcující svět. Ačkoli dnes mnozí 

upouštějí i od pohřebních rozloučení, 

protože ztratili křesťanskou víru, 

nebo konají pohřební rozloučení 

v úzkém rodinném kruhu, pro nás je 

účast na pohřebním rozloučení 

projevem víry a skutkem lásky, i 

když jde o lidi cizí. Žádný pokřtěný 

pro nás není úplně cizí, protože patří 

spolu s námi do jedné Boží rodiny. 

Nejde nám o okázalost či drahé 

obřady a pomníky, ale o vztah lásky. 

V řadě farností jde při příležitosti 

pohřbu celá široká rodina ke zpovědi 

a svatému přijímání, aby dala 

zemřelému nejcennější duchovní dar. 

Mnozí to tak dělají i ve výroční den 

pohřbu, kdy dají na mši svatou a plně 

se jí účastní. V tyto dny přicházejí na 

hřbitovy i mnozí dobří lidé, kteří se 

modlit neumějí, protože je to nikdo 

nenaučil. Najděte, drazí přátelé, 

odvahu uctivě a taktně tyto lidi 

oslovit a nabídnout jim krátký text 

modlitby za zemřelé či společnou 

modlitbu. To může být další skutek 

lásky, když pláčeme s plačícími, 

když navážeme kontakt s osamělými 

a nabídneme blízkost opuštěným, 

když se rozdělíme o svou víru. 

Takovými skutky získáváme i my 

sami, protože se rozšiřuje naše srdce 

a my rosteme ve víře i v lásce.  

 
Mons. Jan Graubner (publicistický 

čtrnáctideník Res Claritatis 

MONITOR 20. 11. 2016) 
 

SVATÍ A DUŠE 

V OČISTCI 
 

Jakými cestami šli svatí k nebi? 

Nejrůznějšími, ale jedno je všem 

společné: oběť a láska – obě 

neodlučně spojené. Písmo svaté nám 

na ně v nebi ukazuje: To jsou ti, kteří 

přišli z velkého soužení… (Zj.7,14) 

Vidí Boha tak, jak je. Vidí Jeho 

nekonečnou krásu a svatost a 

dobrotu. Duše v očistci trpí nesmírně. 

Podstatou trestu je, že ještě nesmějí 

vidět Boha a z toho patření se 

radovat. Již vědí, jak velký, krásný, 

dobrotivý je Bůh! A toho Dobra a 

Štěstí ještě nesmějí mít! A vědí, 

proč! Ten a onen hřích, nevěrnost ve 

službě Boží, nedostatek lítosti a 

ducha kajícnosti, to a ono přilnutí 

k tvorům. Hledaly nezřízeně v tom a 

onom sebe – a nyní jsou na určitou 

dobu připraveny o svrchované 

Dobro. Kéž bychom viděli a soudili o 

všem tak, jak nyní soudí dušičky! 

Prosme o tu milost. Budeme 

velkorysí v přemáhání pokušení, 

snášení křížů, v duchu kajícnosti, ve 

skutcích lásky! 
 

Z myšlenek Minutěnky biskupa Josefa 

Hloucha 
 

O NADĚJI  
 

Zářijoví poutníci prožili na cestách „do 

Říma a dále“ mnoho krásného. Ze všech 

dojmů vybrali pro Farní listy katechezi 

papeže Františka na generální audienci 

na náměstí svatého Petra ve středu 

27._září 2017. 
 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

Hovoříme o naději, ale dnes bych se 

spolu s vámi chtěl zamyslet nad 

nepřáteli naděje. Také naděje totiž, 

jako každé dobro na tomto světě, má 

svoje_nepřátele. 

A přišla mi na mysl antická báje o 

Pandořině skříňce. Její otevření 

rozpoutá v dějinách světa spoustu 

pohrom. Málokdo si však připomíná 

poslední část tohoto příběhu, který 

vyústí zábleskem světla. Po všech 

bědách, které z oné skříňky vzešly, 

zůstal na jejím dně jako hráz proti 

DOBRÝ BOŽE, S DŮVĚROU TI SVĚŘUJEME SVÉ ZEMŘELÉ 

A PROSÍME, ABYS JE PŘIJAL DO NÁRUČE SVÉ LÁSKY 

 
 

 

 

 

 
 

V Lipníku nad Bečvou 29. října 2017 

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

Zdravím všechny farníky! 

 

Když jsem viděl vystavené tělo otce Pia, znovu na mě působilo „Nezemřel jsem, žiji“. Vedle něho vpravo je 

mozaika Krista s citací „Já jsem život“. Náš život bude pokračovat v nebi. Vše, co má cenu před Bohem, bude 

pokračovat a ostatní On promění. Máme velkou cenu před Bohem. Radujme se s těmi, kdo už jsou s Ním v 

plnosti. 

                                                                                                                                                          P. Stanislav 
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všem zlům, jeden malý dar. Pandora, 

žena, která tuto skříňku opatrovala, 

jej objeví až naposled. Řekové jej 

nazývali elpis, což znamená naděje. 

Tato báje nám vypráví, proč je pro 

lidstvo tak důležitá naděje. Není 

pravda, že „dokud dýchám, doufám“, 

jak se říká. Pokud vůbec, tak je tomu 

naopak: naděje nese život, chrání jej, 

opatruje a umožňuje jeho růst. Kdyby 

lidé nepěstovali naději a neměli v 

této ctnosti oporu, nikdy by nevyšli z 

jeskyní a nezanechali by v dějinách 

světa stopy. Je tím nejvíce božským, 

co v lidském srdci existuje. 

Francouzský básník – Charles Péguy 

– nám zanechal překrásné texty o 

naději (srov. Brána k tajemství druhé 

ctnosti). Říká poeticky, že Bůh 

nežasne ani tak nad vírou lidských 

bytostí, ba ani nad jejich dobročinnou 

láskou. Úžas a pohnutí v Něm však 

vzbuzuje jejich naděje: „Že totiž ony 

ubohé děti – píše Péguy – vidí, co se 

děje, ale věří, že zítra bude lépe.“ 

Básník poukazuje na tváře spousty 

lidí putujících tímto světem – 

venkovanů, chudých dělníků a 

migrantů hledajících lepší 

budoucnost – houževnatě zápasících 

s hořkostmi svízelného dneška, 

plného zkoušek, avšak nadchnutých 

důvěrou, že jejich děti dojdou 

spravedlivějšího a poklidnějšího 

života. Zápasili o děti, zápasili o 

naději... 

Naděje je pobídkou v srdci těch, kdo 

opouštějí svůj domov, zemi, někdy i 

rodinu a příbuzné – mám na mysli 

migranty – aby hledali lepší a 

důstojnější život pro sebe a své 

drahé. A je také pobídkou v srdci 

těch, kdo je přijímají s přáním setkat 

se, poznat a vést dialog. Naděje je 

pobídkou ke „sdílené cestě“, protože 

se vždycky cestuje ve dvou. Jednak 

ti, kdo přicházejí do naší země, a 

jednak my, kteří jdeme vstříc jejich 

srdcím, abychom jim porozuměli, 

pochopili jejich kulturu a jejich 

jazyk. Je to cesta ve dvou, ale nelze 

se na ni vydat bez naděje. Naděje je 

pobídkou ke sdílení životní cesty, jak 

připomíná kampaň Charity, kterou 

dnes zahajujeme. Bratři, nemějme 

strach sdílet tuto cestu! Nemějme 

strach! Nemějme strach sdílet naději!  
 

(pokračování v příštím čísle FL) 
 

ČTYŘICÁTINY OTCE 

STANISLAVA  
 

jsme oslavili v neděli 27. srpna 2017. 

Při mši svaté dopoledne jsme 

poděkovali Pánu Bohu za dar jeho 

života, za rodiče i sourozence, za 

všechny, kteří mu na jeho životní 

cestě pomáhali a pomáhají. Na 

odpoledne jsme byli otcem 

Stanislavem pozváni k pokračování 

na farním dvoře ve 

slavení, besedování při různých 

sladkých a slaných dobrotách i 

dobrém rozmanitém moku. Krásného 

dne si mile užívali všichni, dospělí, 

děti i náš oslavenec.  

  

Z PAMĚTNÍ KNIHY 

FARY LIPENSKÉ 
 

Na podzim roku 2016 byly 

posvěceny opravené kříže Hlinský a 

Bohuslávský. Kronika lipenské 

farnosti do r. 1901 o těchto křížích 

zaznamenává tato fakta: Roku 1876 

postavil Rudolf Freis kamenný kříž 

na cestě k Bohuslávkám. Za děkana 

Šumbery byl roku 1859 postaven 

kříž pod Hlinským kopcem. R.1896 
bylo farské pole pod Hlinským 

kopcem, které po mnohá léta 

nablízku bydlící Zbruž měl v pachtě, 

propachtováno na deset let 

Lipnickému cukrovaru, který pro 

odvodnění nejen příkopy stávající od 

severní strany prohloubil a od strany 

jižní vykopal, ale také celé pole 

drenažiroval. To, jakož i položení 

můstku k přejíždění z cesty od 

kříže, vedoucí na pole farské, 

zavdalo sousedům příčinu k žalobě 

pro rušení držby. (Žaloby se vedly 

kvůli neoblíbenému řediteli 

cukrovaru a soudně bylo rozhodnuto 

vše uvést do původního stavu.) 
 

VELKÁ SLÁVA V MALÉM 

KOSTELE 
 

Letošní hody v Týně nebyly obvyklé. 

Na tento rok připadlo totiž výročí. A 

tak spolu se svátkem Jména Panny 

Marie jsme slavili 170 let od 

dokončení stavby kostela. Sláva byla 

o to větší, že výročí, 570 let od první 

písemné zmínky, měla i obec. 

Farníci i občané si pozvali své 

příbuzné a rodáky. Na mši dorazili i 

představitelé obce a přijel také 

významný host, generální vikář a 

budoucí biskup, Josef Nuzík. 

Slavnostní atmosféru naplněného a 

vyzdobeného kostela umocňoval i 

krásný zpěv. Při mši jsme děkovali 

Bohu za minulost a vyprošovali Boží 

požehnání do příštích dnů. 

Naši předkové stavěli tento chrám s 

láskou a také proto, že ho 

potřebovali. Popřejme tomuto kostelu 

i farnosti, aby zůstávala i vzrůstala 

touha a potřeba toto Boží místo 

nadále navštěvovat. 
 

AK 
 

FATIMSKÉ JUBILEUM  
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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  

čtvrtek 2. listopadu 2017 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 kontaktovat kteroukoliv naši pracovnici 

osobně nebo zavolat na telefonní čísla 777 238 520, 581 772 089. 
 

VÁNOČNÍ BALÍČKY NA UKRAJINU 
 

V čase vánočních svátků poputují z olomoucké arcidiecéze balíčky s vánočními dárky, které udělají radost 341 dětem z 

dětských domovů, sociálních center a chudých rodin ve městech Ternopil, Kolomyja, Lopatyn a Bortniky na Ukrajině.  

Balíček v hodnotě 900 – 1 200 Kč mohou pro konkrétní dítě připravit jednotlivci, rodiny nebo pracovní kolektivy. 

Balíček má obsahovat pouze nové věci – oblečení, boty, hračky, školní pomůcky, nesmí obsahovat žádné potraviny ani 

cukrovinky. Termín odevzdání balíčku je 4. 12. 2017. Předání balíčků proběhne tradičně během řecko-katolických 

Vánoc začátkem ledna. 

V případě, že chcete dopravu a zajištění akce Vánoční balíček podpořit také finančně, nebo dítěti udělat radost 

sladkostmi, může své příspěvky poslat na účet Arcidiecézní charity Olomouc 4030207/0100. Děkujeme! 

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 

PŘIPRAVUJEME TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ, pomůžete nám? 
 

Od 1. do 15. ledna 2017 se koná Tříkrálová sbírka 2018. Charita Hranice, středisko Lipník nad Bečvou opět hledá 

spolehlivé, obětavé a ochotné vedoucí kolednických skupinek, kteří jsou pro realizaci sbírky nezbytní.  

Zájemci starší 15-ti let se mohou hlásit u paní Pavlíny Trpákové na tel. čísle 733 741 747. 

Všem, kteří našim prostřednictvím chtějí pomáhat potřebným, děkujeme za ochotu. 

 
Putující socha Panny Marie Fatimské 

měla v naší diecézi zastavení 

v olomoucké katedrále, na Svatém 

Kopečku, na Velehradě. Na Svatém 

Hostýně to bylo v sobotu 30. září. 

Odtud přivezli poutníci  naší farnosti 

upomínku, obrázek Panny Marie se 

zásvětnou modlitbou.  

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria, 

Královno posvátného růžence 

z Fatimy! 

Požehnaná mezi ženami. 

 

SVĚŘUJEME A ZASVĚCUJEME SE 

TOBĚ, 

TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU 

SRDCI. 

 

Ty jsi obraz církve oděné do 

velikonočního světla, 

Ty jsi sláva našeho lidu, 

Ty jsi vítěz nad znamením zla, 

proroctví milosrdné lásky Otce, 

učitelko zvěstování radostné zvěsti 

Syna, 

znamení hořícího ohně Ducha 

Svatého. 
 

BISKUPSKÉ SVĚCENÍ 

 

14. října byli v katedrále sv. Václava 

v Olomouci vysvěceni noví 

biskupové Mons. Antonín Basler a 

Mons. Josef Nuzík. Světitelem byl 

arcibiskup Jan Graubner a 

spolusvětiteli biskupové Josef 

Hrdlička a Vojtěch Cikrle.  

Biskup Antonín Basler se narodil 

16. února 1956 v Šumperku jako 

čtvrté dítě, má tři starší sestry. Je 

absolventem Střední železniční školy 

v Šumperku, pracoval jako technik u 

Československých státních drah před 

dvouletou základní vojenskou 

službou i rok po ní. Pak se stal na pět 

let studentem Cyrilometodějské 

bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. 

V roce 1984 byl v Olomouci v  

katedrále sv. Václava vysvěcen na 

kněze. Působil v Luhačovicích, ve 

Vizovicích a od roku 1999 byl 

farářem farnosti sv. Michala 

v Olomouci. Skutečnost dlouholetého 

působení u sv. Michala promítl do 

svého biskupského znaku. Na modré 

barvě štítu, symbolizující Pannu 

Marii, jsou „andělská křídla a 

plamenný meč – symbolizující 

archanděla Michaela – znamenají pro 

mne především 18 let kněžského 

života a služby pod jeho ochrannými 

křídly v chrámu jemu zasvěceném. 

Ona dvě křídla však ve mně také 

evokují hlubokou myšlenku svatého 

Jana Pavla II.: „Víra a rozum jsou 

dvě křídla, jimiž se lidský duch 

pozvedá k Bohu.“ 

Biskup Josef Nuzík se narodil 25. 

července 1966 ve Strání v okrese 

Uherské Hradiště. Vyrůstal 

v zemědělské rodině se svými čtyřmi 

bratry a šesti sestrami. Po maturitě na 

Středním odborném učilišti ve 

Slováckých strojírnách v Uherském 

Brodě v roce 1984 pracoval ve 

strojírnách do roku 1989 jako 

soustružník. Po absolvování dvouleté 

základní vojenské služby začal 

přípravu ke kněžství, nejdříve rok 

v Litoměřicích a potom na 

Cyrilometodějské fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci. Po 

jáhenském svěcení v roce 1994 

vykonával jáhenskou službu ve 

farnosti Nový Jičín. Kněžské svěcení 

přijal v roce 1995 a pokračoval jako 

farní vikář v Novém Jičíně a 

přilehlých farnostech. Dalšími 

působišti byly farnosti Luhačovice, 
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Pozlovice, Nivnice, Korytná, Štípa; 

byl děkanem vizovického děkanátu. 

V roce 2005 byl jmenován 

vicerektorem Arcibiskupského 

kněžského semináře v Olomouci. Od 

roku 2009 byl generálním vikářem 

arcibiskupství olomouckého. V 

biskupském znaku je modrá barva 

štítu a stříbrno-červené šachování 

převzato ze zemského znaku 

Moravy, trojvrší odkazuje na rodnou 

farnost ležící v hornatém pohraničí, 

lilie je atributem sv. Josefa, 

biskupova osobního patrona, klasy 

symbolizují původ ze zemědělské 

rodiny.  
(Z brožurky k biskupskému svěcení 

14.října 2017 a z upomínkových kartiček 

nových biskupů) 

 
Našim novým biskupům Antonínovi 

a Josefovi přejeme a vyprošujeme 

dary Ducha Svatého pro naplnění 

poslání podle Boží vůle. 
 

DRAKIÁDA 
 

pro nepříznivé počasí se Drakiáda 

uskuteční v neděli 29. října ve 14.30 

hod. 
  

FARNÍ PLES 
 

1. prosince 2017 se koná v kulturním 

domě Echo 12. farní ples. Hraje opět 

Faťamorgána. Podpořit tuto pěknou 

tradici farnosti máme možnost 

přispěním do tomboly finančně či 

věcnou podporou. 

 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ... 

ŘÍJEN 

29.10. neděle 30. neděle v mezidobí. Konec letního času 

LISTOPAD 

  1.11. středa Slavnost Všech svatých; mše sv. v Týně v 16.30, v 17.00 pobožnost na hřbitově; mše 

sv. v Lipníku n. B. v 17.30 

  2.11. čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé; mše sv. v Hlinsku v 16.30, po ní pobožnost na 

hřbitově; v Lipníku mše sv. v 9.00 (Charita) a v 17.30, v 18.00 pobožnost na hřbitově 

  3.11.  pátek 1. pátek v měsíci 

  4.11. sobota Bohuslávky – hody ke Všem svatým – mše sv. v 17 hodin 

  5.11. neděle 31. neděle v mezidobí 

12.11. neděle 32. neděle v mezidobí; sbírka na Charitu ČR 

13.11. pondělí Sv. Anežky České 

17.11. pátek Sv. Alžběta Uherská, Mezinárodní den studentstva, Den boje za svobodu a 

demokracii – státní svátek 

19.11. neděle 33. neděle v mezidobí 

21.11. úterý Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

22.11. středa Sv. Cecilie, panny, mučednice 

26.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 

27.11. pondělí Balení tomboly na ples od 18 hodin na faře v Lipníku 

30.11. čtvrtek Sv. Ondřeje, apoštola 

PROSINEC 

  1.12. pátek 1. pátek v měsíci. Farní ples v KD ECHO od 20.00 

  3.12. neděle 1. neděle adventní. Žehnání adventních věnců 

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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