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 POSTNÍ DOBA 
 

znamená hluboký, co možná trvalý 

pohled na trpícího Spasitele. Ten 

pohled nás posílá do našeho nitra, 

kde se odehrávají dějství spásy. Půst 

– doba zamyšlení se nad sebou. Vrať 

se do nitra. Tam tě čeká Bůh, tam 

chce s tebou jednat. Nesmíš se nechat 

strhnout tempem života. Musíš umět 

uprostřed všech událostí a změn 

pevně stát! Půst je pokání těla, 

smyslů. Není to něco negativního. Je 

to výchova a uschopnění k vyššímu 

životu. Pozvedá mysl, tlumí zlé 

náklonnosti, umožňuje vzrůst ctnosti, 

získává zásluhy, osvobozuje duši od 

nadvlády těla, připodobňuje Božímu 

Synu, Kristu Pánu. Je protestem proti 

poživačnosti doby, volá k sebe-

zapření. Nejcennější a nejtěžší půst je 

vzdát se nezřízené náklonnosti, 

zlozvyku, libůstky nebo chyby, aby 

druhým s námi bylo lépe.  
 

     Z Minutěnky biskupa Josefa Hloucha 

 

 

 

 

 

 

UKŘIŽOVANÝ – TVÁŘ 

BOŽÍ LÁSKY 

 
Vtělený Bůh, ponořený do moře 

bolesti – to je Jeho křest, aby byl 

naším Vykupitelem.  

Mluví o svém povýšení na kříž – má 

na mysli svůj kříž jako trůn – lásky, 

milosti, milosrdenství a všeho 

slitování. To je vlastní hlas kříže. Tak 

chce Kristus být viděn na kříži a 

chápán a hledán – jako na trůně 

milosrdenství. Vystoupit na trůn 

znamená – ujmout se vlády. Kristus 

se ujal vlády nad svou 

nevyčerpatelnou milostí. Tedy ne – 

při pohledu na kříž – nejprve výčitky, 

co naše hříchy natropily, nýbrž 

radost, a vděčnost, a láska – za tu 

lásku nevýslovnou. Pohled na kříž 

nemá deprimovat, nýbrž napřimovat, 

budit důvěru. Z temnot kříže září 

světlo Kristovo do všech temnot a 

DOBRÝ BOŽE, DÁVÁŠ NÁM TUTO POSTNÍ DOBU, ABYCHOM SE PŘIPRAVILI 

 NA VELIKONOCE, NA NOVÝ ŽIVOT, KTERÝ SE V NÁS CHCE ROZVINOUT 

Prosím tě, dobrý Bože, aby se pro mě stala časem milosti, časem vnitřního očištění a svobody.  

Očisť mě od pochmurných emocí, od hořkosti, zklamání a hněvu,  

aby na poli mé duše mohla vyrůst dobrá a plodná pšenice.   

                                                                                                                          Anselm Grün: Důvěrná slova 

 
 

V Lipníku nad Bečvou, 23. února 2020 

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

Drazí věřící,  
 

začínáme dobu postní. Chceme si připomínat a prožívat s Ježíšem, jaká byla jeho cesta tímto světem, zvláště okamžiky 

utrpení a oběti na kříži. Myslíme také na všechny, za které přinesl tuto oběť, a zvláště na sebe. I pro mě Ježíš přinesl 

oběť, která mně otevřela cestu k Bohu. To nás vede k vděčnosti a pomáhá nám to nést obtíže života, které přicházejí i 

na nás. Když jsme nemocní, bezradní, opuštění, jděme za Ježíšem, on nám pomůže to nést a ukáže cestu. 

                                                                                                                                                                       P. Stanislav 
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vysílá pravdu, milost, život. Kéž 

dovedeme v kříži vidět tvář 

svrchované Boží lásky, trůn milosti. 

 

KRISTUS JE STŘEDEM 

DĚJIN LIDSTVA 
 

Když Ježíše ukřižovali, členové 

velerady se mu vysmívali: „Jiným 

pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li 

Mesiáš, Boží vyvolený!“ Posmívali 

se mu i vojáci, přistupovali, podávali 

mu ocet a říkali: „Když jsi židovský 

král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl 

totiž nápis: To je židovský král. 

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na 

kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi 

Mesiáš? Zachraň sebe i nás.“ Druhý 

ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš 

Boha? Vždyť jsi odsouzen ke 

stejnému trestu! My ovšem 

spravedlivě: dostáváme jen, jak si 

zasloužíme za to, co jsme spáchali, 

ale on neudělal nic zlého. A dodal: 

„Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do 

svého království.“ Odpověděl mu: 

„Amen, pravím ti: Dnes budeš se 

mnou v ráji.“ 
                                             Lk 23,35-43 

 

Kristus je středem dějin lidstva 

a také středem dějin každého 

člověka.  
 
K Němu můžeme vztahovat radosti a 

naděje, smutky i úzkosti, z nichž je 

tkán náš život. Je-li jeho středem 

Ježíš, jsou i ty nejtemnější chvíle 

našeho života osvěcovány, dává nám 

naději podobně jako dobrému 

lotrovi… Každý z nás má svoje 

dějiny, každý z nás má také svá 

pochybení, své hříchy, své šťastné i 

temné chvíle. Prospěje nám 

přemýšlet o svých dějinách, hledět na 

Ježíše a z celého srdce mu častokrát 

mlčky a srdečně opakovat: „Pamatuj 

na mě, až přijdeš do svého 

království“… Slib, který dal Ježíš 

dobrému lotrovi, nám dává velkou 

naději. Říká nám, že milost Boží je 

vždycky štědřejší než modlitba, která 

ji žádala. Pán dává vždycky víc, je 

tolik velkodušný. Dává vždycky více, 

než o kolik je žádán. Žádáš jej, aby 

na tebe pamatoval, a on tě přenese do 

svého království. Ježíš je středem 

našich tužeb po radosti a spáse. 

Jděme všichni společně touto cestou. 
 

             Z Meditace II. papeže Františka 

 

ŽIDOVSKÉ  

NÁBOŽENSKÉ SKUPINY 
 

V Novém zákoně v době Ježíšově 

zvláště při jeho veřejném působení a 

v závěrečné fázi života se setkáváme 

s pojmy: farizeové, saduceové, 

zákoníci, velerada, eséni, samaritáni. 

Farizeové mají své pojmenování od 

slova parasah, jež znamená oddělit. 

Oddělili se od vládnoucí dynastie i 

od prostých lidí, tj. těch, kteří neznali 

Zákon, a opovrhovali jimi. Byli 

znalci Zákona, tato znalost i přesné 

dodržování Zákona v nich 

probouzelo pýchu, pocit 

nadřazenosti. Považovali se za 

původce své spásy, tj. věřili, že jsou 

ospravedlňováni zachováváním 

Zákona. Patřili spíše ke střední 

vrstvě, kdežto saduceové pocházeli 

vesměs z kruhů bohaté kněžské 

aristokracie. Zatímco farizeové dbali 

především o zbožnost a náboženský 

ideál, k němuž chtěli lidi vést, 

zakládali si saduceové na svém 

původu, sociálním postavení, 

pečovali o chrám a kult a drželi se 

stranou lidu. Ze Zákona uznávali 

pouze Tóru. Zákoníci v novozákonní 

době vykonávali funkci právníků, 

moralistů a teologů, vykonávali i 

funkci soudcovskou. Za mistra nebo 

učitele Zákona byl pokládán jen ten, 

kdo Zákonu po dlouhá léta učil, 

dosáhl 40 let. Vžil se pro ně čestný 

titul rabbi (tj. učitel nebo mistr). 

Většina zákoníků patřila ke straně 

farizejské. Velerada – jeruzalémský 

právní sbor – měla 70 členů a 

velekněze, který tomuto senátu 

předsedal. Členové pocházeli ze tří 

skupin obyvatelstva: představitelé 

(hlavy) velkých kněžských rodin, 

starší (představitelé laické 

aristokracie) a zákoníci. První dvě 

patřily k saducejské straně, třetí 

většinou k farizejské. Velerada měla 

vlastní policii (ta pravděpodobně 

zatýkala Ježíše), mohla uvěznit, 

vynést trest smrti. Ten však musel 

být potvrzen římským prokurátorem. 

Ježíš i jeho učedníci stáli před 

veleradou a byli jí souzeni. Palestina 

v době Kristově patřila k provinciím 

císařským a spravoval ji prokurátor, 

v letech 26–36 to byl Pontius Pilatus. 

Prokurátoři zastávali svůj úřad tak 

dlouho, dokud jim císař věnoval 

přízeň a důvěru.  
(Podle Stručného úvodu do Písma 

svatého z roku 1991) 

 

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

25. březen 

 

V tento den si připomínáme 

začátek cesty Božího Syna na 

světě, začátek Jeho díla 

Vykoupení. 

Úžasné věci zvěstuje anděl Panně 

Marii: Milostiplná, Pán s tebou, 

požehnaná mezi ženami, počneš a 

porodíš syna… ten bude veliký… 

Pán mu dá trůn Davida, jeho 

království nebude konce. A 

Maria, ač u Boha a od Boha tak 

veliká, nevidí sebe, jen přijímá a 

nabízí se za služebnici. Ani jedno 

„já“ v tomto věkopamátném 

jednání. Maria se ztrácí v Bohu, 

v Božích plánech. Milá a krásná 

jsi, Maria, služebnice Pána a lidí.  

 
                    Z Minutěnky Josefa Hloucha 

 

OHLÉDNUTÍ  

K ŽIVÉMU BETLÉMU 

2019 
 

Nechtěli jsme být zaskočeni zimou, a 

tak jsme si se stavbou betlémské stáje 

pospíšili. Nicméně počasí nás 

překvapilo a zima stále nepřicházela. 

Předpověď na Vánoce byla horší a 

horší. Po sněhu a mrazu ani památky. 

Vypadalo to jako na jaře. 

V Meditační zahradě bylo víc a víc 

vlhko. Až jsme připravenou kostru na 

podiu v Meditační zahradě museli 

rozmontovat a postavit na 

vydlážděném prostranství u bočního 

vchodu do kostela sv. Jakuba. 

Z Helfštýna jsme si půjčili podium a 

stáj postavili znovu na tomto 

prostranství. Narychlo jsme 

nastudovali krátkou vánoční 

divadelní hru. Začátek odpoledního 

slavení Narození byl opět záležitostí 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020  

CHARITA HRANICE 

STŘEDISKO LIPNÍK NAD BEČVOU 
 

Jubilejní – dvacátá Tříkrálová sbírka je za námi. I letos byla 

velice úspěšná, a to i díky Vám, štědrým dárcům, kteří jste přispěli 

do pokladniček králů. 

Kolednické skupiny se s velkým nasazením a nadšením 

vydaly do ulic v největším počtu v sobotu 4. ledna. Roznášely do 

domovů radost z narozeného Krista a předávaly Jeho požehnání. 

Většinou se děti setkávaly s vlídným přijetím a mnoho lidí už na ně 

čekalo.  

Pán Bůh zaplať všem, kteří jste otevřeli svá srdce a rozhodli 

se pomoci potřebným. Díky i za modlitby, kterými jste sbírku 

provázeli. Vážíme si pomoci dětí, které se rozhodly věnovat svůj čas 

pro dobrou věc, i podpory jejich rodičů. 

 

Za středisko Lipník nad Bečvou Markéta Klesnilová, Kateřina 

Vlasáková a Pavlína Trpáková 

 

trubačů z VLS Lipník n. B. Po jejich 

vystoupení jsme přešli do kostela sv. 

Jakuba, kde Maleníček sehrál 

vánoční pásmo. Venku se odehrála 

vánoční hra (Ježíška, Marii a Josefa 

zastoupila rodina Pavelkova), pak 

byla scéna Klanění tří králů. 

V ohrádce vedle betlémské stáje byly 

dvě ovečky s pastýřkou.  

 
          Za Okrašlovací spolek Lípa  

          zavzpomínal Karel Studený 

 

SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM  

NA HOŘE 

 

V celé Palestině i na východním 

břehu Jordánu v pořečtělém 

Desítiměstí, na západě při 

Středozemním moři v pohanské 

Fenicii se šířila zpráva o velkém 

galilejském proroku. Zástupy lidí 

se hrnuly za Ježíšem. Jeho 

zázraky dokazovaly, že splňují 

Ježíšova slova: „Čas se naplnil a 

království Boží se přiblížilo!“ 

Lidé však nechápali duchovní 

podstatu tohoto království. 

Nejraději by byli slyšeli z úst 

galilejského proroka proklamaci 

nového království, vyhnání 

Římanů z Palestiny, a hlavně 

chtěli být uzdravováni od svých 

tělesných neduhů. Nadešel 

okamžik, kdy Pán uznal za 

vhodné oznámit zástupům, v čem 

spočívá podstata Božího 

království. Vystoupil proto na 

jeden z galilejských pahorků a 

„otevřel ústa svá a učil“. Kristus 

pronesl Horskou řeč, aby byla 

zachovávána lidmi všech věků. 

Vstupní branou Horské řeči je 

osmero blahoslavenství. Horské 

kázání je zákonem nebeského 

království a blahoslavenství 

stručnými paragrafy jeho ústavy. 

Blahoslavenství, v nichž Spasitel 

vyzdvihuje chudobu, bezmocnost, 

utrpení a strádání, ukazují cestu a 

podmínky pro člověka, aby dosáhl 

občanského práva v Boží říši: 

Blahoslavení chudí v duchu, 

blahoslavení plačící, tiší, kdo 

lační a žízní po spravedlnosti, 

milosrdní, blahoslavení čistého 

srdce, tvůrci pokoje, kdo trpí pro 

spravedlnost. Království, které 

Kristus založil a jehož program 

nastínil v osmeru blahoslavenství, 

je nejprve království zde na zemi. 

Nejvyšší pozemské štěstí v tomto 

království zůstává v Bohu, 

bližním a vlastním svědomí. 

 
     Setkání s Ježíšem – Jan Merell 

 

 

 

Obec TKS 2020 

 Bezuchov  6 296 Kč 

Bohuslávky                        10 039 Kč 

Dolní Újezd                        23 048 Kč 

Dolní Nětčice 7 937 Kč 

Hlinsko                               8 671 Kč  

Horní Nětčice 7 125 Kč 

Jezernice 23 500 Kč 

Kladníky 4 727 Kč 

Lhota 11 197 Kč  

Lipník – město 124 432 Kč 

Loučka 18 893 Kč 

Nové Dvory 6 925 Kč 

Oldřichov 2 372 Kč 

Oprostovice 3 694 Kč 

Osek nad 

Bečvou 

39 535 Kč 

Podhoří 14 468 Kč 

Radotín                                10 553 Kč 

Skoky                                 5 675 Kč 

Soběchleby    19 342 Kč 

Staměřice                          8 002 Kč 

Trnávka 2 406 Kč 

Tupec                                     6 800 Kč 

Týn nad 

Bečvou 

16 873 Kč 

Veselíčko                                18 085 Kč 

Žákovice                               7 598 Kč 

Celkem 408 193 Kč 
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PRVNÍ BLAHOSLAVENSTVÍ 

– CHUDÍ V DUCHU 

Bývá často nesprávně chápáno. 

Blahoslaví-li Spasitel chudé v duchu, 

nikterak tím neblahoslaví ty, kterým 

se snad nedostalo dostatečných 

duchovních schopností. Vžijeme-li se 

do doby a do prostředí, v němž Ježíš 

žil a kázal, dojdeme ke správnému 

pochopení věty: chudí v duchu. Pán 

mluvil na Hoře k lidem, o kterých 

farizeové pohrdlivě říkali: „Tenhle 

zástup, který nezná Zákon (tj. Zákon 

Mojžíšův), ať je zlořečen!“ Byli 

posměšně nazýváni „lidem země“ 

(amhaarez). V době Kristově byli na 

jedné straně tito amhaarez (neznající 

Zákon), kteří nebyli považováni za 

pravé Izraelity, a na straně druhé 

farizeové, kteří se považovali za 

spravedlivé a dokonalé před 

Hospodinem. Horské kázání je 

odsouzením této zdánlivé farizejské 

spravedlnosti.                        

V prvním blahoslavenství pranýřuje 

Spasitel duchovní pýchu farizeů a 

blahoslaví pokorné, kteří očekávají 

mesiánskou spásu jako dar Boží 

milosti. Čím ubožejší byl jejich stav, 

s tím větší důvěrou se utíkali k Bohu 

a skládali v něho svou naději. A jim 

zvěstuje Kristus, že jejich pokorné 

vědomí náboženskomravní nehod-

nosti není příčinou zavržení, nýbrž 

počátkem vykoupení a spásy. První 

blahoslavenství je radostnou zvěstí 

pro ty, kteří touží po vykoupení, ale 

nespoléhají se jen na sebe a své 

zásluhy, ale jsou si vědomi toho, že 

pro ně, chudé v duchu, je vykoupení 

almužnou Boží. Duchovní pokora je 

nutným předpokladem ospravedl-

nění. Této pokory pyšní farizeové 

neměli, nebyli chudí v duchu. 

Spoléhali na své zásluhy v domnění, 

že lékaře nepotřebují, a proto 

odmítali pomoc božského lékaře. 

                                        

VĚŘÍME V TVOJE SLOVO, 

PANE JEŽÍŠI, CHCEME JE 

HLEDAT, JE NÁSLEDOVAT  

A PODLE NĚHO ŽÍT. 

      

Provinil jsem se pýchou. 

Protože jsem se považoval  

za lepšího, než jsou ti, kteří se 

méně horlivě snaží o záchranu své 

duše 

    Pane, odpusť mi mou vinu, 

     mé sobectví a pýchu, 

     které nemají nic společného 

     s tvou láskou ke všem, 

     s tvou obětí za všechny, 

     za všechny rasy a třídy, 

     za všechny hříšníky. 

 
              Podle Setkání s Ježíšem na Hoře 

od J. Merella 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ ... 

Únor 

26.2. středa Popeleční středa – den přísného postu 

28.2. pátek Křížová cesta – senioři 

Březen a duben 

  1.3. neděle První neděle postní 

  6.3. pátek Křížová cesta – děti 

13.3. pátek Křížová cesta – ministranti. – Výroční den zvolení papeže Františka – 7 let 

19.3. čtvrtek Slavnost sv. Josefa; adorační den farnosti Lipník n. B., adorace v kostele sv. Jakuba od 

9 do 17 hodin, v 17.30 mše sv. v kapli sv. Josefa 

20.3. pátek Křížová cesta – Charita 

21.3. sobota Svatojosefská pěší pouť na Sv. Hostýn, odchod od zvonice ve 4.30 

22.3. neděle 4. neděle postní – Laetare 

25.3. středa Slavnost Zvěstování Páně – mše sv. v 17.30.  

Den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti 

27.3. pátek Křížová cesta – mládež a biřmovanci 

29.3. neděle 5. neděle postní. Začátek letního času 

3.4. pátek Křížová cesta od 18 hodin – chlapi; 1. pátek v měsíci 

4.4. sobota Děkanátní setkání mládeže 

5.4. neděle Květná neděle – v 9.15 svěcení ratolestí u kaple sv. Josefa, průvod do kostela sv. 

Jakuba. Příležitost ke svátosti smíření 14 – 16 hodin 
 

Křížová cesta v době postní každý pátek od 17 hodin v kostele sv. Jakuba 
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