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SPASITELI, DEJ, AŤ SI VŽDY PAMATUJEME: 

CO JSME UČINILI NEJMENŠÍMU Z NAŠICH BRATŘÍ – TOBĚ JSME UČINILI 

 

                                                                                         

V ROCE 2021 

1/21 
V Lipníku nad Bečvou  

17. února 2021 

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

Drazí farníci, 

 

je před námi postní doba – už druhá covidová. Pro mě první v Lipníku. Jsem mezi vámi už půl roku. 

Na jednu stranu jsem velmi spokojen, cítím se tu dobře, na druhou stranu je to takové polovičaté, když velkou 

část svých farníků v podstatě neznám. Ale každá doba má své těžkosti, vždycky se najde něco.  

Postní doba začíná Popeleční středou. Při mši svaté každý rok slyšíme evangelium o Ježíšových 

pokušeních. On měl úžasné schopnosti – měl moc, uměl uzdravovat, lidé hltali jeho slova. Dalo by se říct, že 

mu svět mohl ležet u nohou. Ale On se programově vzdává této moci a slávy a stává se služebníkem – 

dokonce i všech nevděčných, kteří křičí: „ukřižuj ho!“ Ano i těch, protože přišel, aby vykoupil všechny lidi. A 

za všechny se obětuje na kříži. A svým učedníkům klade na srdce: „kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, 

vezmi na sebe svůj kříž každý den a následuj mě.“ 

Nechce se nám moc slyšet taková slova. Nechci lacině moralizovat. Ale naše dnešní situace přináší 

mnoho křížů – mnoho výzev. Jak s nimi nakládáme? Nevyhýbáme se jim? Nenadáváme jenom? Kříž patří 

k životu křesťana. Je-li nesený spolu s Kristem, pak je cestou k vítězství, k oslavení. I když jsou tam pády, i 

když jsou tam krize a okamžiky neochoty. Pokud budeme jako křesťané ochotní přijímat a nést kříž, pak 

nemám strach o církev. I když je prožívání víry složitější a možná i náročnější, vede nás dnešní doba 

k osobnějšímu rozhodnutí se pro Krista a k Jeho následování. A učedník se nechává vést Kristem tam, kde ho 

On chce mít, netahá Krista tam, kde chci já, aby byl. 

Zvlášť bych vás chtěl povzbudit k modlitbě křížové cesty. K ní nepotřebujeme nutně kostel. Dá se 

modlit doma, dá se vyrazit do přírody. Zvlášť nad Lipníkem cestou Na Horecko. Křížová cesta je rozjímáním 

o utrpení Pána Ježíše – dá se s ní pracovat. 14. zastavení se vyvinulo jako vhodná míra, ale klidně je možné 

vypíchnout i jiné situace, zastavení zredukovat nebo také zmnožit. Tato modlitba spolu s růžencem je velikým 

pokladem církve. Existuje mnoho textů na internetu, jejich kvalita je samozřejmě různá. Za mě nejlepší je 

stejně kancionálová pod číslem 72. 

Těžko říct, jak budou vypadat Velikonoce, kolik se nás bude moci sejít ke slavení velikonočních 

obřadů. Znovu vás chci povzbudit k trpělivosti, vynalézavosti a k prostotě prožívání víry. Víra není výkon, 

víra je vztah. Víra není o počtu mší svatých, o čárkách účasti v kostele. Víra je o lásce k Bohu, která se 

projevuje i láskou a sounáležitostí vůči bližním. Každá modlitba, každé studium Písma, každý skutek 

milosrdenství, každý úsměv – každé zřeknutí se sebe a dání prostoru Bohu a následně také druhým – je 

BOHOSLUŽBOU. Bohu můžeme sloužit mnoha způsoby. Mše svatá je samozřejmě vrchol. Ale na horách je 

někdy vrchol zahalen v mlze a neznamená to, že neexistuje. 

Níže máte také zmínku o tom, že papež František vyhlásil Rok rodiny, který začne 19. března a 

zasvětil ho svatému Josefovi. Doufal jsem, že o slavnosti sv. Josefa už bude volněji a bude příležitost k obnově 

manželských slibů, když už o Vánocích nebyla moc vhodná situace. Zatím to spíš vypadá, že tuto obnovu 

budeme muset ještě opět odložit. Proč svatý Josef? Je to velmi, velmi inspirativní postava pro nás dnes. 

Zakoušel mnoho „protivenství“. Měl mnoho plánů a Hospodin mu je častokrát postavil na hlavu. Ale byl 

mužem víry. Tiché, pokorné, prosté a také pevné, vytrvalé a trpělivé.  

Na přímluvu svatého Josefa přeji a vyprošuji každému z vás i vašim rodinám podobnou víru. 

 

                                                                                                                                           Otec Libor 
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ROK SV. JOSEFA 
 

Papež František vyhlásil rok 2021 

Rokem sv. Josefa a vydal apoštolský 

list Patris corde – Otcovským 

srdcem, v němž charakterizuje sv. 

Josefa slovy: „Milovaný otec, citlivý 

otec, poslušný a přívětivý, otec 

tvořivě odvážný, setrvávající ve 

stínu.“ Ve sv. Josefu můžeme hledat 

„přímluvce, pomocníka a průvodce 

těžkými časy“. Modlitba ke sv. 

Josefovi v Kancionálu má číslo 011. 
 

ROK RODINY  
v duchu amoris laetitia – radosti 

z lásky – vyhlásil papež František 

jako rok uvažování nad posynodální 

apoštolskou exhortací o lásce 

v rodině Amoris laetitia a 

prohloubení jejího poznání od 19. 

března 2021 do června 2022, kdy má 

být v Římě 10. setkání rodin. Cílem 

je oslovit každou rodinu po celém 

světě. Zkušenost s pandemií 

zdůraznila ústřední roli rodiny jako 

domácí církve a význam komunitních 

vazeb mezi rodinami.  

Charakteristiku opravdové lásky 

nacházíme v Písmu u sv. Pavla v tzv. 

Velepísni na lásku. „Láska je 

trpělivá…“ (1 Kor 13,4–7). O 

trpělivosti se v exhortaci píše 

v článku 92 toto: Být trpěliví 

neznamená dovolovat, aby s námi 

zacházeli špatně, anebo snášet 

fyzickou agresi či dovolit, aby s námi 

jednali jako s předmětem. Problém 

vyvstává, když se domníváme, že 

vztahy jsou idylické nebo že lidé jsou 

dokonalí, anebo když se stavíme do 

středu a čekáme, že se bude dít 

výlučně naše vůle. Všechno nás pak 

znervózňuje, všechno nás vede k 

agresivní reakci. Nepěstujeme-li 

trpělivost, budeme mít vždycky 

záminku odpovídat hněvivě a 

nakonec se staneme lidmi, kteří spolu 

nedovedou žít, asociály, kteří se 

nedovedou ovládat, a rodina se 

promění na bojiště. Proto nás Boží 

Slovo povzbuzuje: „Daleko ať je od 

vás každá zahořklost, prchlivost, 

hněv, hádání, nactiutrhání a všechny 

druhy špatnosti“ (Ef 4,13). Tato 

trpělivost sílí, pokud uznávám, že 

také druhý má právo žít na této zemi 

spolu se mnou, takový, jaký je. 

Nezáleží na tom, zda mi vadí, kříží 

moje plány, obtěžuje svým bytím či 

myšlením a není ve všem takový, jak 

jsem čekal. Láska s sebou vždycky 

nese hluboký soucit, který přijímá 

druhého jako součást tohoto světa, i 

když jedná jinak, než bych si přál. 
 

ROK SVATÉ 

LUDMILY 
 

Česká biskupská konference 

vyhlásila rok 2021 rokem odkazu 

první české panovnice, první 

pokřtěné ženy v naší zemi, babičky a 

vychovatelky sv. Václava, první 

české světice, sv. Ludmily, u 

příležitosti 1100. výročí její smrti na 

hradě Tetíně v dnešní obci Tetín na 

Berounsku.  

„Naše svatá kněžno Ludmilo, tys 

odmítla temnotu pohanské 

modloslužby, když jsi poznala světlo 

Kristova evangelia. Poučena svatým 

učitelem Slovanů ses rozhodla 

upevnit víru Kristovu ve své zemi a 

v srdcích svého lidu. Když se proti 

tvé snaze pozvedlo nepřátelství, ty 

ses nezalekla, ale do posledního 

dechu jsi pevně hájila svaté Boží 

poznání. Proto se klaníme tvé 

statečnosti, oslavujeme tvou věrnost 

a v zkroušenosti svých duší voláme: 

vyprošuj našemu národu svornost, 

jednotu, návrat k Bohu a vítězství 

dobra a spravedlnosti.“ 

 

 

 

CTIHODNÝ IGNÁC 

STUCHLÝ 
 

V historii naší farnosti se setkáme se 

jmény mnohých salesiánů, kteří se 

zde narodili nebo ve farnosti působili 

a zanechali u nás svou stopu. Proto 

nám není cizí ani jméno zakladatele 

českého salesiánského díla P. Ignáce 

Stuchlého a máme radost, že byl 22. 

prosince 2020 papežem Františkem 

prohlášen „ctihodným“.  

P. Ignác 

Stuchlý 

v září 

1927 

přišel se 

skupinou 

chlapců 

a třemi 

salesiány 

z Itálie, 

kde působil, do Fryštáku do kláštera 

sester Neposkvrněného početí, který 

od sester salesiáni koupili. V roce 

1935 se stal inspektorem nově 

zřízené samostatné české Salesiánské 

provincie.  

Vytrvalost a věrnost Bohu osvědčil 

během celého života i v jeho závěru, 

kdy po záchvatu mrtvice, zrušení 

řádů a deportaci řeholníků zůstává 

opuštěn v domově důchodců 

v Lukově nedaleko Fryštáku. V lednu 

1953 umírá.  

V posledních chvílích života mu 

posloužil spolubratr, P. Rudolf 

Chudárek, salesián, fryštácký rodák a 

od roku 1962 až do smrti roku 1993 

náš lipenský spoluobčan, kněz, ale 

také dělník závodu TOS. Od roku 

1993 odpočívá ve Fryštáku 

v kněžském hrobě nedaleko hrobu P. 

Ignáce Stuchlého. V Lipníku byl jeho 

domovem rožní dům v ulici 

Křížkovského v salesiánské rodině 

bratří P. Františka a P. Stanislava 

Jurečkových. Jejich přítelem byl 

salesián P. Eduard Langer z rožního 

domku ulice  Horecko.  

V letech 1990 až 2002 v našich 

farnostech působil salesián P. Karel 

Jašek. Také bývalý kostelník pan 

Václav Janák prošel salesiánskou 

formací v italském Turíně. Žili a žijí 

mezi námi i salesiánští spolupra-

covníci. 
 



FARNÍ LISTY 1/2021    ________________________________________________________________3 

CHARITA HRANICE   
 

děkuje všem, kteří letos v lednu našli 

cestu k pokladničkám Tříkrálové 

sbírky a přispěli na pomoc lidem v 

nouzi a na podporu charitního díla. 

Děkujeme všem štědrým dárcům. 

Také děkujeme všem, kteří umožnili 

umístění sbírkových pokladniček na 

obecních úřadech, v kostelech nebo v 

prodejnách.  
 

Výnos z pokladniček Tříkrálové 
sbírky 2021 
 

středisko Hranice 463 499 Kč 
(z toho město Hranice 
100 814 Kč) 
středisko Lipník nad Bečvou 
219 925 Kč (z toho město Lipník 
nad Bečvou 82 069 Kč) 
Farní středisko Všechovice 
64 260 Kč 
CHARITA HRANICE celkem  
747 684 Kč 

ONLINE virtuální koleda, kterou 

najdete na www.trikralovasbirka.cz, 

umožňuje přispět do Tříkrálové 

sbírky až do konce dubna. K 

prvnímu únoru takto přispěli dárci z 

bankovní karty nebo převodem z 

účtu přes platební bránu ve prospěch 

Charity Hranice částkou 63 tisíc 

korun. Pokud se rozhodnete tímto 

způsobem do Tříkrálové sbírky 

přispět, nezapomeňte zadat jméno 

naší Charity nebo PSČ Vaší obce.  

Celoročně můžete přispět na 

podporu činnosti naší Charity, 

provoz našich zdravotních a 

sociálních služeb  

přímo na účet Charity Hranice 

27-6448390227/0100. 
 

Děkujeme za Vaši štědrost! 

 

POSTNÍ ALMUŽNA 
 

Bratři a sestry,  

vzhled letošní postní kasičky 

vyvolává dojem kapek rosy. 

Vzpomněl jsem si na svou túru 

hřebenovkou Beskyd, kterou jsem 

absolvoval za mlada. Určitě jsem si 

vzal s sebou něco k jídlu, ale nic k 

pití. Od „smrti žízní“ mne zachránily 

kapky rosy na jehličkách smrků,  

které jsem lízal, abych aspoň trochu 

žízeň zahnal. Vtom jsem si všimnul, 

že po stezce jde další turista, který 

mě se zájmem sleduje. Trochu jsem 

se zastyděl… On mě předešel a po 

chvíli chůze jsem zase já zastihl jeho, 

jak se osvěžuje stejným způsobem. 

Prostě, příklady táhnou.  
 

Můžeme vidět určitou podobnost 

mezi kapkami rosy a dobrými skutky, 

kterými můžeme my osvěžovat ty 

druhé. A dobré skutky také mohou 

rozzářit něčí život nebo svět kolem 

nás.  
 

Kolik kapek rosy je potřeba, aby 

svlažily zemi, kolik je potřeba 

dobrých skutků, aby byl svět lepší?  

Může nás napadnout, že těch pár 

dobrých skutků, které vzejdou z 

našich drobných odřeknutí, svět 

nezmění. Nenechejme se takovými 

myšlenkami odradit. Matka Tereza 

jednou řekla: „Sami víme, že to, co 

děláme, je kapkou do moře. Ale 

kdyby tahle kapka v moři nebyla, 

chyběla by tam.“  
 

V kapce rosy se odráží světlo a 

krásně září všemi barvami; stejně tak 

je mnoho způsobů („barev“) konání 

dobra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Může být mnoho možností, co si 

odřeknout a obnos za odřeknuté 

vhodit do kasičky.   

Kvíz "PO STOPÁCH SVATÝCH" 
 
Přijměte pozvání k procházce po našem krásném Lipníku nad 
Bečvou tentokrát 
"PO STOPÁCH SVATÝCH". Čeká Vás devět zastavení na místech, 
která jistě dobře znáte z každodenního života. Mnozí však ani 
netušíme, komu byly kapličky, kostely či sochy zasvěceny a proč.  
Budete potřebovat jen papír a tužku či telefon na poznámky a 
mapku, kterou naleznete na stránkách 
farnosti www.farnostlipnik.cz nebo pod QR kódem na hracích 
kartách.  
Hrací karty s úkolem jsou umístěny vždy na viditelném místě ve 
vývěsce, či za oknem na konkrétní památce, nebo za výlohou v 
Café 49 a v Cukrárně U Němečků na náměstí. Zde se také můžete 
při svém putování posilnit malým občerstvením, prozatím 
z výdejního okénka. 
Přejeme příjemnou procházku a těšíme se na Vaše odpovědi, 
které nám po absolvování stezky můžete zasílat  
na e-mail: falipniknb@ado.cz. 
Pro účastníky kvízu, kteří uvedou své jméno a příjmení, je 
připraven Poutnický pas a pro kontrolu připojíme také znění 
správných odpovědí. 
 
P.S.:Trasa začíná u kostela sv. Jakuba a je vhodná i pro kočárky.  
 

Farnost Lipník nad Bečvou 
 

http://www.farnostlipnik.cz/
https://mail.centrum.cz/#composeto
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Je jistě mnoho lidí, kteří potřebují 

pomoc. Kdo to je v mém okolí? 

Pokuste se prosím vhodnou formou 

sdělit knězi či místní Charitě, pokud 

ve Vašem okolí je někdo v nouzi. 

Pomoci a osvěžit realitu těžké životní 

situace může i Postní almužna. 

Nabídněte, prosím, postní kasičky i 

těm, kteří nyní kvůli pandemii do 

kostela nemohou chodit.  

 

Přeji Vám a vyprošuji vytrvalost 
v dobrém.   

Mons. Bohumír Vitásek                                                             

prezident ACHO  

 

Postní cestička 
 
 

Centrum pro rodinný život Olomouc 

připravilo na svých internetových 

stránkách  – pro děti (a nejen pro ně) 

obrázek – Postní cestičku, která je 

letos připravena s prázdnou 

legendou...  

Není to chyba, ale výzva! Domluvte 

se spolu v rodině, na co se v tomto 

období chcete zaměřit, o co se chcete 

snažit, na čem chcete pracovat...                                

Sami si tedy můžete dopsat k daným 

symbolům „úkoly“.  

 

 

 

 

Mohou to být podněty pro děti i pro 

rodiče, duchovní (modlitby, dobré 

skutky, půst, křížová cesta, …), ale i 

praktické (srovnat boty, udělat si 

pořádek v pokojíčku, prostřít či 

uklidit stůl, …). Věříme, že Vám 

bude dělat radost nejen postupně se 

vybarvující obrázek, ale i atmosféra 

v rodině, kdy si budete vzájemně 

pomáhat a naslouchat. 
 

Vaše vybarvené obrázky pak 

můžeme vystavit u nás v kostele – 

v neděli po Zmrtvýchvstání. 

 

 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

 

17.2. středa Popeleční středa – den přísného půstu; začátek doby postní 

21.2. neděle 1. neděle postní 

22.2. pondělí Svátek Stolce sv. Petra  

28.2. neděle 2. neděle postní 

5.3. pátek 1. pátek v měsíci 

7.3. neděle 3. neděle postní 

14.3. neděle 4. neděle postní – Laetare – Raduj se 

19.3. pátek Slavnost sv. Josefa, adorační den farnosti sv. Jakuba 

21.3. neděle 5. neděle postní – Smrtná 

25.3. čtvrtek Slavnost Zvěstování Páně 

28.3. neděle Květná neděle – Palmová – slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Začíná 

Svatý týden (Pašijový) 

1.4. čtvrtek Zelený čtvrtek – připomínáme si ustanovení svátosti kněžství a eucharistie 

2.4. pátek Velký pátek – den přísného postu – Ježíšovo odsouzení, ukřižování a pohřeb 

3.4. sobota Bílá sobota – modlíme se u Kristova hrobu 

4.4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – začíná doba velikonoční 

 

 

FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, 

Týn nad Bečvou, Osek nad Bečvou 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/

