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V Lipníku nad Bečvou  

31. května 2020 

 

DUCH SVATÝ OŽIVUJE A 

UDRŽUJE CÍRKEV 
 

Najednou se ozval z nebe hukot, 

jako když se přižene silný vítr, a 

naplnil celý dům, kde se zdržovali. 

A ukázaly se jim jazyky jako z 

ohně, rozdělily se a nad každým z 

nich se usadil jeden. Všichni byli 

naplněni Duchem Svatým a začali 

mluvit cizími jazyky, jak jim Duch 

vnukal, aby promlouvali.(Sk 2,2-4)  
 

Duch Svatý způsobuje nový 

začátek. Všechno, co Kristus 

vykonal a připravil, je nyní 

oživeno a rozlito do světa. Tato 

Kristova církev je už ve svém 

jádru o Letnicích světová, 

hovořící všemi jazyky a 

sjednocující všechny, kteří 

rozumí, když naslouchají „velkým 

Božím skutkům“ (Sk 2,11). Snad 

se letošní slavnost Letnic odehraje 

v době, kdy budeme pociťovat 

tolik vytoužený začátek 

normálního života beze strachu a 

omezení. Tento nový začátek však 

nemá být návratem k původnímu 

stavu – po mnoha stránkách to ani 

nebude možné. Nedopusťme, aby 

došlo k takovému návratu v 

rovině víry. Modleme se už nyní 

tak, aby nás nepřemohlo zrádné 

ochabnutí a naše horlivost se 

nevytratila s dojmem, že už v naší 

modlitbě může být všechno jako 

před postní dobou. Událost Letnic 

apoštoly přiměla zůstat v novém 

působení Ducha trvale. Prosme 

našeho Utěšitele, aby starostlivě 

bděl nad církví budoucnosti, aby 

„silný vítr“ jeho působení 

ustavičně naplňoval celý dům 

církve, našich farností, domovů i 

našich srdcí! Pane Ježíši, daruj 

nám naději, že mocí svého Ducha 

stále přetváříš srdce svých 

věřících, aby vytrvali v tom, cos 

jim daroval skrze letošní 

neobvyklé postní a velikonoční 

období!  
Pane Ježíši Kriste, vzkříšený 

Spasiteli! Děkujeme ti, že nám v 

Písmu svatém nabízíš události, 

které nás z jakýchkoli temnot 

přitahují ke tvému 

podivuhodnému světlu (srov. 1 

Petr 2,9). Děkujeme, že se tyto 

události stávají součástí i naší 

životní cesty, naší přítomnosti a 

budoucnosti. Ty se jako 

vzkříšený, který už neumírá (srov. 

Řím 6,9), stáváš současníkem nás 

všech. Dej, prosíme, ať také my 

vrůstáme do tvé přítomnosti; ať v 

nás setkání s tebou působí 

proměnu, jakou ty si přeješ; ať 

zřetelně odrážíme tvou velebnost, 

a tak se přetvořujeme stále víc a 

víc k zářivé podobě, jakou máš ty 

sám – mocí tvého Ducha (srov. 2 

Kor 3,18). Kéž se celý náš život 

prosvětluje jasem tvého vzkříšení, 

abys nás, tebou povolané a 

ospravedlněné, také uvedl do 

slávy (srov. Řím 8,30).  
                 (podle Centra katecheze Olomouc) 

 

 

DUCHU SVATÝ, TĚŠITELI, MOUDROSTI NÁM UDĚL DAR 
 

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

Drazí věřící, 
 

zdravím vás a mnohé vítám po delším odloučení, kdy jsme se nemohli setkávat v kostele. Doba velikonoční 

vrcholí slavností Nanebevstoupení Páně a Sesláním Ducha Svatého. Duch Svatý nás spojuje s nebem. Dává 

nám zakoušet božské a k Bohu nás vede. Působí, jak sám chce v našem životě. Můžeme se bránit, nebo 

spolupracovat. Duchu Svatý, provázej nás každý den a doveď nás do nebe. 
                                                                                                                                                   P. Stanislav 
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14. zastavení Cesty světla  
  

Vyobrazení pochází z kapličky 

Cesty světla na Svatém Hostýně, 

autorem je Zdirad Čech, narozený 

12. září 1949, grafik, ilustrátor, 

heraldik, člen špitálního řádu sv. 

Lazara. 31. 5. 2017 jej přijal na 

audienci papež František a 

požehnal jeho obraz Panna 

Maria Lidická.  
Obraz připomíná lidického faráře 

Josefa Štemberku, který připravil 

své farníky na dobrou smrt a na 

setkání s Bohem. Všech 173 mužů 

včetně svého faráře přijalo svou 

popravu před Horákovým statkem 

vyrovnaně a klidně. 174. zabitý 

byl Ježíš. Když nacisté rabovali 

kostel, rozdupali Tělo Páně.  

Více než metr vysoké plátno, 

které papež František požehnal, 

znázorňuje Pannu Marii z obrazu 

Palladia. Namísto svého Syna 

hledí Matka Boží se smutkem na 

prázdné plátno v rukou. 
 

JEŽÍŠ DARUJE SVÉ 

CÍRKVI PO SVÉM 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

SVÉHO DUCHA 
Ježíš v okamžiku své smrti 

„odevzdává svého ducha“ do rukou 

Božích, ale zároveň také své církvi. 

Církev, nové stvoření, se nemůže 

rodit jinak než z Ducha, ze kterého se 

rodí všechno, co se rodí z Boha. 

Skutky apoštolské jsou jakoby 

„evangeliem Ducha“. Činnost Ducha 

se v nich vyznačuje dvěma 

charakteristickými rysy, známými už 

ze SZ – totiž divy a mimořádnými 

úkazy, jako mluvení jazyky, 

uzdravováním nemocných, 

vysvobozováním posedlých a 

neohrožeností učedníků. Tento Duch 

je Duchem Ježíšovým a pod jeho 

vlivem církev znovu koná, co konal 

Ježíš; hlásá jeho slovo, opakuje jeho 

modlitbu, pokračuje v lámání chleba 

a v díkůčinění, on udržuje mezi 

bratřími jednotu, jaká kdysi panovala 

okolo Ježíše. Tento Duch přiblíží 

učedníkům slova a skutky Pána a 

naučí je chápat je. Naučí je odolávat 

světu ve jménu Ježíšově, chápat jeho 

smrt a vydat svědectví Božímu 

tajemství, dokonanému a zjevenému 

v této neslýchané události, kterou je 

hřích odsouzen, satan přemožen a 

spravedlnost Boží nastolena. Veškerá 

činnost Ducha má za cíl přivést 

člověka k Bohu, uvést ho do spojení 

s ním a do posvátných hlubin 

tajemství Božích.             
               (podle Slovníku biblické teologie) 

 

Mnohotvárná Boží moudrost 

 
Všechny projevy křesťanského života 

jsou přímými důsledky Ducha 

Svatého. Svatý Pavel jim říká 

charismata nebo plody Ducha a 

vypočítává jich mnoho: „jednomu 

totiž Duch dává dar moudrosti, 

jinému zase týž Duch poskytuje 

poznání, jinému se dostává od téhož 

Ducha víry, jiný zase má od téhož 

Ducha Svatého dar uzdravovat, jiný 

konat zázračné skutky, jiný 

promlouvat pod vlivem vnuknutí, 

jinému je dáno, aby dovedl rozeznat, 

jakým duchem se co nese, jiný může 

mluvit i rozličnými jazyky a jiný zase 

má dar, aby uměl vykládat, co tím 

jazykem bylo řečeno. Toto všechno 

působí jeden a tentýž Duch (1 Kor 

12,8-11). Všichni jsou si však 

vědomi, že je jich tak mnoho a tak 

různých, jak bohatý je život formami, 

je to „mnohotvárná Boží moudrost“ 

(Ef 3,10). Už sv. Pavel považuje za 

nejvyšší charisma, nejpodstatnější 

projev Ducha Svatého lásku, tj. 

vzájemné pouto života v Bohu. 

„Lásku však kdybych neměl, jsem 

jako zvučící kov a řinčící zvon“ (Kor 

13,1).  
                                         Tomáš Špidlík 
 

ČÍM CHCI BÝT 
 

Jeden pan farář dal dětem v 

náboženství otázku: "Čím chcete být, 

až budete velcí?" Děti začaly jedno 

přes druhé odpovídat. "Já chci být 

námořníkem a plout přes oceány,“ 

zvolal jeden chlapec. "Já budu 

doktorka!" vykřikla jedna holčička. 

"Já budu dělat informatiku," řekl 

další. Děti chtěly být pilotem, 

řidičem autobusu, kuchařem v 

televizi. Kněz trpělivě naslouchal 

snům dětí, které kolem něj 

poskakovaly. Všiml si ale, že jedna 

holčička zůstává tiše a způsobně na 

svém místě. Ukázal na ni a zeptal se 

jí: "A ty bys chtěla být čím?" 

Holčička zrudla a odpověděla 

potichu: "Když to řeknu, tak se mi 

tady budou všichni smát." – "Ale 

kdepak!" uklidňoval ji farář, „Jsem 

tady já a nikdo se ti smát nebude, 

uvidíš!" – A ta holčička nesměle 

řekla: "Až budu velká, tak chci být 

požehnáním." Děti zůstaly zticha. 

Pochopily. 

 

"Ty jsi učiněné požehnání!"  
 

Krásnější ocenění snad ani 

neexistuje. Znamená to, že jsme 

nositeli Boží ruky, že jsme nositeli 

jeho dobroty všude, kudy jdeme. 

 

Všem letošním prvokomunikantům 
a biřmovancům 
       z knihy Sny pro duši od Bruno Ferrera 

   

PŘÍRODA JE KNIHA  

O BOHU  
 

Země není jen naše vesmírná loď 

umožňující lidskou existenci. Země 

není jen skladištěm věcí, odkud 

bereme potravu, šaty, materiál na svá 

obydlí, země není jen bitevním 

polem, na kterém se odehrává náš boj 

o věčnou spásu. Zemi potřebujeme 

ještě z jednoho mnohem 

závažnějšího důvodu. Země je 

ikonou Boží, oknem do absolutna, 

knihou, kterou napsal Bůh. Encyklika 

Laudato si o tom v čl. 85 říká: Bůh 

napsal nádhernou knihu, "jejíž 

písmena představují množství tvorů 

přítomných ve vesmíru". Biskupové 

Kanady výstižně vyjádřili, že žádný 

tvor nezůstává mimo tento božský 

projev: "Od těch nejširších 

panoramat až k nejnepatrnějším 

formám života je příroda stálým 

zdrojem úžasu a úcty."  
Encyklika v čl. 221 pokračuje, že 

příroda je místem, skrze které Bůh 

zjevuje sám sebe v člověku: 

"...vědomí, že každé stvoření odráží 

něco Božího a sděluje nám jisté 

poselství, (nebo) jistota, že Kristus 

na sebe přijal tento hmotný svět a 

nyní jako vzkříšený přebývá v nitru 

každé bytosti, objímá ji svou láskou a 

prostupuje svým světlem." Encyklika 
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také říká, že čím více jsme schopni 

vnímat Boha ve všem stvoření, tím je 

hlubší naše modlitba, čl. 233: 

"Vesmír se rozvíjí v Bohu, jenž ho 

veskrze naplňuje. List, cestička, rosa, 

tvář chudého tedy skrývají tajemství, 

které je třeba kontemplovat. Ideálem 

není pouze přecházet od vnějšího k 

vnitřnímu za objevem Božího 

působení v duši, nýbrž také setkávat 

se s Bohem ve všech věcech, jak učil 

sv. Bonaventura: Kontemplace je tím 

vznešenější, čím více v sobě člověk 

zakouší božskou milost anebo umí 

více rozpoznat Boha v ostatním 

stvoření."  
 

Kdo je člověk  
"Křesťanství staví člověka velmi 

vysoko; je obrazem Božím, jen o 

málo menší, než jsou andělé, je 

chrámem Ducha Svatého, nikoli 

nádeník, nýbrž ten, který v nejlepších 

šatech, s prstenem a obutý, má s 

Bohem vést hospodářství země; je 

překrásná slitina duchovního a 

tělesného. Ano, v jeho možnostech je 

degradovat sám sebe až skoro na 

úroveň zvířete, v jeho silách je ale 

také nechat se pozvednout až k nebi. 

Bůh se stal člověkem, aby se člověk 

stal Bohem, říká svatý Irenej."  
A článek Laudato si 205: 
Nicméně není všechno ztraceno, 

protože lidské bytosti, které jsou 

schopny až do krajnosti se ničit, se 

mohou též přemoci, opět se 

rozhodnout pro dobro a obnovit se – 

nezávisle na jakékoli psychologické 

či sociální podmíněnosti, která je jim 

vnucována. Jsou schopni čestně na 

sebe pohlédnout, pocítit znechucení a 

vydat se novými cestami k pravé 

svobodě. Neexistují žádné systémy, 

které by mohly zcela přehlušit 

otevřenost dobru, pravdě a kráse, či 

schopnost reagovat, kterou Bůh 

nadále vzbuzuje v hloubi našich 

srdcí. Každou osobu tohoto světa 

žádám, aby nezapomínala na tuto 

svou důstojnost, kterou ji nikdo nemá 

právo vzít.  

 

Úryvky jsou z knihy Marka Váchy 
Tváří v tvář Zemi, která byla mimo 
jiné inspirována encyklikou papeže 
Františka Laudato si. 
 

 

Marek Vácha 

je římskokatolický kněz, teolog, 

přírodovědec, pedagog, spisovatel, 

skaut. Slouží jako farář na 

Znojemsku v lechovické farnosti a 

farní vikář římskokatolické 

akademické farnosti při kostele 

Nejsvětějšího Salvátora na Starém 

Městě v Praze. Na akademické půdě 

působí ve funkci přednosty Ústavu 

etiky a humanitárních studií 3. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Na Přírodovědecké fakultě MU v 

Brně vystudoval obor molekulární 

biologie a genetika, teologii studoval 

v Olomouci a v Bruselu. 
 

"Každá vteřina mého života, mé 

dobro a mé zlo, ovlivňuje pole, 

tkanivo vesmíru. Každá má modlitba 

má vliv na celý vesmír a každý můj 

hřích trhá vlákna v celém 

existujícím universu. Všechno je 

spojeno. Žádný člověk není ostrov. 

Žádná vřetenuška ani chrpa, žádná 

moje modlitba ani žádný můj dobrý 

skutek nejsou osamoceny." 
 

OHLÉDNUTÍ  

k jubilejnímu roku 2000 
 

*Ve farnosti byla vydána brožurka 

Velké jubileum – 2000 let od 

narození Ježíše Krista se zkráceným 

textem buly papeže Jana Pavla II., 

vysvětlení znaku Velkého jubilea, 

místa k získání jubilejních odpustků, 
*na kostelní věži umístěno logo 

Velkého jubilea, nachází se v kapli 

sv. Barbory, zasloužil se o ně Karel 

Studený st., 
*pro každý jubilejní den byl ve 

farnosti vydán jubilejní obrázek, 
*o Velikonočním triduu jsme poprvé 

hrkali z věže farního kostela velkým 

hrkačem, který opravil František 

Vida, 
*14. května o 3. jubilejním dni, dni 

modliteb za povolání a dni matek – 

výstavka ve farním kostele v kapli 

Panny Marie se jmény a medailonky 

kněží a řeholníků, kteří vyšli z 

lipenské farnosti, 
*22. června o slavnosti Těla a Krve 

Páně poprvé veřejný průvod s 

Nejsvětější Svátostí ke čtyřem 

oltářům kolem kostela, 

*v pátek 8. 9. ve farním kostele 

koncert Moravských učitelů ke 100. 

výročí založení školy na Osecké 

ulici, v sobotu mše svatá za žáky a 

učitele školy, celebroval bývalý žák 

školy P. Vladimír Valentík, 
*X. hlavní jubilejní den – slavnost 

rodinného společenství – připadl na 

24. prosinec, byla vydána příloha 

farního časopisu – brožurka Štědrý 

den v rodině, 
*byly opraveny kříže v Meditační 

zahradě, v levé zákristii byla 

instalována vakuová okna a nové 

dveře, 
*vysazen jubilejní tis (Meditační 

zahrada – mezi dvěma kříži).  
   

FARNOST V DOBĚ 

EPIDEMIE 
 

12. března 2020 vláda vyhlásila 

nouzový stav, znamenalo to i zákaz 

shromažďování nad 30 osob. Pro 

život farnosti to znamenalo omezení 

bohoslužeb, biskupové vyhlásili 

dispens od přímé účasti na nedělní 

bohoslužbě a věřící se přesouvali 

k prožívání bohoslužeb skrze rádio 

Proglas, televizi Noe, na internetové 

setkávání na mši sv. s papežem 

Františkem, na mše svaté přes 

YouTube z různých farností včetně 

těch, které se přenášely z našeho 

kostela sv. Jakuba. Každý den ve 20 

hodin probíhala modlitba růžence za 

ukončení pandemie, za nemocné, 

zemřelé, za lékaře, všechny 

zdravotníky, kněze – soukromě, 

s Proglasem, s brněnskými salesiány 

a dalšími. 
Přenášení bohoslužeb z kostela sv. 

Jakuba připravili: Ondra Vlček, 

Dalibor a Jonáš Vackovi. 
 

BLAHOPŘÁNÍ 

 

paní Marii Daňkové ke 100. výročí 
narození, které oslaví 23. června 
2020.  
Děkujeme Pánu Bohu za dar Vašeho 
života, paní Daňková, přejeme Vám 
zdraví a Boží požehnání.  
 

           Členové KDU-ČSL, KSD, farníci 
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Probíhají opravy fasády 

kaple sv. Josefa 
 

Děkuji všem brigádníkům, kteří 

pomáhají se stavbou lešení, 

otloukáním a dalšími pracemi. 

Fasáda na kapli je z roku 1988, 

proto již potřebovala opravu. 

Přes různé komplikace a nové 

úkoly se oprava daří a postupuje. 

Opravu provádí rodinná firma 

Pavel Rotter od Šternberka, která 

na kostelech dělá celou porevo-

luční dobu.                 
                                   P. Stanislav 

 

V MEDITAČNÍ ZAHRADĚ  
 
 

 

*Bylo upraveno pamětní místo kněží 

a doplněno jméno P. Josefa Beneše. 
 
 

 

*Byl upraven hrací koutek a 

pískoviště – jsou připraveny dětem 

pro radost, rodičům k oddechu. 

 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ ... 

Květen 

 31.5. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého 

Červen 

 1.6. pondělí Panna Maria, Matka církve 
 4.6. čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
 5.6. pátek První pátek v měsíci 
 7.6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 

11.6. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně 

12.6. pátek Noc kostelů 

13.6. sobota Děkanátní pouť do katedrály v Olomouci 

14.6. neděle 11. neděle v mezidobí: Udělování svátosti biřmování 14 natěšeným farníkům  

16.6. úterý Výlet dětí 

19.6. pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

20.6. sobota Neposkvrněného Srdce Panny Marie.  První sv. příjímání v rodinném kruhu 

21.6. neděle 12. neděle v mezidobí. Představení prvokomunikantů farnosti. Den otců.  

Pěší pouť na Sv. Kopeček u Olomouce – na mši sv. v 10 hodin 
24.6. středa Slavnost Narození svatého Jana Křtitele 

26.6. pátek 16. výročí kněžského svěcení P. Stanislava Suchánka 

28.6. neděle 13. neděle v mezidobí 

29.6. pondělí Slavnost sv. Petra a Pavla;  1. výročí kněžského svěcení P. Jana Faltýnka 

Červenec 
3.7. pátek První pátek v měsíci, svátek sv. Tomáše, apoštola 

5.7. neděle Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad – Národní pouť  

Helfštýn – ekumenická bohoslužba 
12.7. neděle 15. neděle v mezidobí; sv. Ludvík a Zélie Martinovi 

19.7. neděle  16. neděle v mezidobí 

25.7. sobota Sv. Jakub 

26.7. neděle 17. neděle v mezidobí, Svatojakubské hody 

Srpen 

  2.8. neděle 18. neděle v mezidobí 

  9.8. neděle 19. neděle v mezidobí 

15.8. sobota Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

23.8. neděle 21. neděle v mezidobí; Svatobartolomějské hody v Hlinsku 

30.8. neděle 22. neděle v mezidobí; žehnání školákům 

 

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 

 
  

http://www.farnostlipnik.cz/
http://www.trumf.cz/
http://www.koreni-vareni.cz/

