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KLANÍME SE TI, PANE, VÍTĚZI NAD HŘÍCHEM A SMRTÍ, 

TOBĚ, VZKŘÍŠENÉMU Z MRTVÝCH 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 

2/21 
V Lipníku nad Bečvou  

1. dubna 2021 

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

Milí farníci, 

 

slavíme vrchol církevního roku – Kristovo umučení a zmrtvýchvstání a uskutečnění naší spásy. Ale – slavíme? Píšu 

to v době, kdy vyhlídky nejsou příliš vábné, tři týdny uzavření nestačilo, tak jedeme dál. Chybí nám světlo na konci 

tunelu, protože po každém omezení přichází deziluze, že ono se to nelepší. Dá se v takové situaci vůbec něco 

slavit?  

Každý den je den radosti – se zpívá v jedné písni. Už jenom ten fakt, že jsem, je důvodem k oslavě Boha. Tím spíš, 

když si uvědomím, co všechno pro mě Bůh udělal. Čím vším si Kristus prošel, aby nám otevřel bránu do Boží 

náruče. Čím byl ochotný projít. Protože On nemusel. Zakoušel velké nepřijetí, nepochopení, odmítnutí, ponížení. 

Když prožíval agonii v Getsemanské zahradě, prosí Otce: „odejmi ode mě tento kalich…,“, ale nezapomene dodat: 

„…staň se Tvoje vůle“.  

Skutečně nám schází světlo na konci tunelu? Nám křesťanům? Jaké světlovatější světlo bychom ještě chtěli vedle 

Zmrtvýchvstalého? Neustále opakujeme, že On je světlo, které proniká každou temnotu. Každý hřích, ale také 

každou bolest, každé utrpení. Prozařuje je světlem svého zmrtvýchvstání = znovuzrození, proměnění, záchrany; 

světlem života. Skutečně tomu věříme? 

Jestliže semeno nepadne a neodumře, nemůže přinést užitek. Ale když to umírání je tak dlouhé! Tak těžké! 

Abrahám putoval bez světla na konci tunelu desetiletí, než se dočkal zaslíbeného syna. Ježíš po desetiletí čelil 

neochotě lidského světa přijmout spásu (Herodes; učitelé v Chrámě, když Mu bylo 12; posluchači Jeho kázání, pro 

které to byla tvrdá řeč; „Ukřižuj“ na Pilátově dvoře…). 

Oč snadnější máme cestu my. Máme v zádech tu obrovskou kolektivní zkušenost Božího lidu. Věříme a 

vyznáváme, že Kristus nás předešel, že nás neopouští, že nás neomylně vede ke spáse, k životu v plnosti. To je 

důvod k oslavě! Oslavě dobrého Boha, který nezapomíná na svůj lid. Který vysvobodil skrze Mojžíše Izraelity 

z egyptského otroctví, když k němu volali. I když jejich následná cesta ke svobodě nebyla snadná a museli si projít 

čtyřicetiletým očišťováním. Co touto optikou záleží na nějakém týdnu utrpení, bolesti, omezení? Ano, za Ježíšem 

nevede dálnice. Není to pohodlná a příjemná cesta, častěji spíš připomíná horskou ferratu, kde je potřeba se různě 

jistit, abychom nespadli. Ale On je na té cestě s námi. Krásně a jasně to vyjádřil sv. Patrik ve své modlitbě: 

…Kristus buď se mnou, Kristus přede mnou, Kristus za mnou. Kristus buď ve mně, Kristus pode mnou, Kristus 

nade mnou. Kristus buď, kde lehám, Kristus, kde sedám, Kristus, kde vstávám… 

Přeji každému z Vás zakusit pravou Velikonoční radost z vítězného zmrtvýchvstalého Krista, který přemohl a 

proměňuje svět! 

                                                                                                                                                                       o. Libor 
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TURÍNSKÉ PLÁTNO 
 

Plátno s otiskem těla ukřižovaného 

muže je tradičně uctíváno jako 

Ježíšův pohřební rubáš, je 

uchováváno v kapli turínské 

katedrály. Na Bílou sobotu 3. dubna 

2021 bude probíhat od 16.30 přímý 

přenos z této kaple na sociálních 

sítích a webech včetně stránky 

turínské arcidiecéze 

www.diocesi.torino.it.  

„Plátno představuje skutečnost, která 

se týká každého. Svědčí o bolesti a 

smrti, ale též o vzkříšení a věčném 

životě. S pohledem na ně můžeme 

zvolat se srdci obrácenými k Pánu: 

Tvá láska trvá navěky.“ 

 
 

 
 

ROK SV. JOSEFA 
 

19. března zahájil papež František 

Rok rodiny a manželství a svěřil ho 

svatému Josefovi. 

„Francouzský básník Paul Claudel o 

Svaté rodině napsal: „Jsou to jen tři 

chudí lidé, kteří se navzájem milují; a 

změní tvář země.“ Tato krátká, ale 

výstižná věta nám odkrývá hlubokou 

pravdu. Svatý Josef je tím nepatrným 

semínkem, zmiňovaným 

v evangeliích, které v dějinách světa 

a církve přináší stonásobný užitek 

(srov. Mk 4,8) a v jehož větvích 

mohou hnízdit ptáci (srov. Lk 13,19).   

Jeho úctu v církvi významně rozšířila 

zakladatelka reformovaného 

Karmelu, sv. Terezie od Ježíše. Na 

jeho přímluvu byla sama v mládí 

uzdravena z těžké, smrtelné nemoci a 

od té doby ho nepřestávala vzývat ve 

všech svých hmotných i duchovních 

potřebách. Totéž doporučovala svým 

sestrám bosým karmelitkám i všem 

známým. Ve svatém Josefovi viděla 

harmonické ztělesnění všech hodnot, 

po nichž sama toužila a o něž 

usilovala: mystické zaměření na 

Boha, pěstování lidského přátelství a 

starost o církev její doby. Což Josef 

nebyl tím, kdo žil ve stálé 

přítomnosti Boží a zároveň 

v láskyplném společenství Ježíše a 

Marie? Což z nebe i nadále 

nepečoval, jak to sama zakusila, o 

Kristovo mystické tělo a o každý 

jeho úd? ... Svěřme mu proto sami 

sebe, své rodiny, naši zem i celou 

církev, a prosme ho, aby tak, jak 

ochraňoval Ježíše a vysvobodil ho 

z nebezpečí života, doprovázel na 

našich cestách i nás, a jednou nás 

doprovodil do společenství nebeské 

církve.“ 

(Z novény M.J. Burgerové:   

9 dní ruku v ruce se sv. Josefem) 

 

Svatý Josef byl v roce 1654 připočten 

k českým svatým patronům. Kaple u 

bývalé hranické brány byla postavena 

děkanem Jiřím Balšánkem v roce 

1695 a zasvěcena tomuto patronu. Ve 

věžičce kaple je umístěn zvon, který 

nese jméno Josef Maria, byl ulit v 80. 

letech 20. století ve zvonařské dílně 

v Brodku u Přerova. V téže dílně 

byly ulity i zvony pro věž kostela sv. 

Františka – František a Josef. Zvon 

Josef má ve věnci nápis SVATÝ 

JOSEFE, PROS ZA NÁS! L.P. 1996 

LIPNÍK N.B. Vysílejme i my tuto 

kratičkou modlitbu, kdykoliv 

uslyšíme jeho hlas.  

 

SVÁTEK BOŽÍHO 

MILOSRDENSTVÍ 
 

slavíme o 2. neděli velikonoční – 

letos to bude 11. dubna; přípravou na 

svátek je novéna k Božímu 

milosrdenství, začíná na Velký pátek 

a končí v sobotu po 1. neděli 

velikonoční (letos 2.–10. dubna). 

Mezi projevy úcty k Božímu 

milosrdenství patří Korunka 

k Božímu milosrdenství, Hodina 

milosrdenství – modlitba spojená se 

třetí hodinou odpoledne, obraz 

Božího milosrdenství s nápisem 

Ježíši, důvěřuji Ti!. Původ obrazu je 

spjat s vizí sestry Faustyny Kowalské 

z Kongregace sester Matky Božího 

milosrdenství, během níž Kristus 

vyjádřil přání, aby takový obraz byl 

namalován. Sestra Faustyna zemřela 

v Krakově 5. října 1938 a 

svatořečená byla v Římě 30. dubna 

2000.  

 

FRATELLI TUTTI 
 

Je v pořadí třetí encyklika papeže 

Františka, hlavním tématem je 

bratrství  a  sociální přátelství, které 

nikoho nevylučuje, bratrství otevřené 

pro všechny, obrací se ke všem –

bratrům i sestrám – s nabídkou, aby 

žili způsobem, který má chuť 

evangelia. Abychom si připomenuli, 

že Bůh „stvořil všechny lidské 

bytosti rovnými co do práv, 

povinností, důstojnosti a povolal je, 

aby spolu žili jako bratři.“ V úvodu 

říká: Velmi toužím, abychom v této 

době, kdy je nám dáno žít, byli 

uznáním důstojnosti každé lidské 

osoby znovu schopní mezi všemi 

oživit světovou touhu po bratrství. 

Spřádejme sny jako jediné lidstvo, 

jako poutníci učiněni z téhož 

lidského těla, jako děti téže země, jež 

hostí nás všechny, každého 

s bohatstvím jeho víry či 

přesvědčení, každého s jeho vlastním 

hlasem, všechny bratry. Sociálním 

přátelstvím nazývá papež formu 

lásky v rámci čtvrti, města a národa. 

(Zdroj: Rádio Vaticana) 

 

 

JEŽÍŠŮV UČEDNÍK 

S PRÁZDNOU DLANÍ 

A SVĚŽÍ DUŠÍ  
 

P. František Lízna - v jistotě Ježíšova 

evangelia unesl nejistotu své námahy 

a konání. Vstupoval do lidské bídy a 

vzal ji za svou, aniž se jí nechal 

vláčet. Dával šanci nuzným, 

hledajícím sama sebe, žil chudě, plně 

se nasazoval ve službě druhým. To je 

několik slov o. biskupa Václava 

http://www.diocesi.torino.it/
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Malého o knězi Františku Líznovi, 

zastánci slabých, který byl 12. března 

pohřben v kryptě jezuitského kostela 

v Brně. Když navštívil naši farnost, 

naše město, podělil se v Domečku 

Městské knihovny se svými zážitky, 

dojmy, zkušenostmi ze 

svatojakubského putování. Zažili 

jsme jeho „srdce na dlani i autoritu i 

vznešenost, svůj styl“, řečeno slovy 

jeho jezuitského spolubratra P. 

Michala. Altrichtra, který 

zaznamenal i jednu z posledních 

služeb poutníka Františka. Patřila 

mladému muži, s nímž byl 

v nemocnici: „Až budeš umírat, 

hlavně se drž Krista, on tě už nikdy 

neopustí.“ Ten muž ještě týž den 

zemřel a P. František si byl jistý, že 

byl poslán na ten pokoj kvůli němu. 

 

 

 

VŠICHNI JSME 

BRATŘI 
 

„Kéž Bůh, který je pokojem, udělí 

bratrskou budoucnost Iráku, 

Blízkému východu i celému světu,“ 

modlil se papež František po návratu 

z apoštolské cesty do Iráku, jejímž 

mottem byla Ježíšova slova „Vy 

všichni jste bratři“ (Mt 23,8), a cílem 

oslovit mladé křesťany, aby 

neopouštěli svou vlast.  

Irák byl od 6. tisíciletí př.n.l. 

domovem úspěšných civilizací, 

domovinou praotce Abraháma, který 

se narodil v chaldejském městě Ur, 

na dnešním jihovýchodě Iráku, 

odkud se vydal se svým otcem 

Terachem, potomkem Noemova syna 

Séma, a se svou rodinou do země 

zaslíbené Bohem. V Abrahámově 

rodišti se konalo mezináboženské 

setkání, ve kterém zazněl úryvek z 1. 

knihy Mojžíšovy, jak Bůh povolává 

Abraháma do nové země, poté slibuje 

potomstvo početné jako hvězdy na 

nebi. Vyvrcholilo společnou 

modlitbou Abrahámových potomků. 

Papež František po návratu 

vzpomínal: Když jsme v Uru 

společně stáli pod týmž nebem, na 

kterém náš otec Abrahám spatřil nás, 

své potomstvo, zdálo se nám, že nám  

opět zaznívá v srdci věta „Vy všichni 

jste bratři“. Papež František viděl 

v Iráku rány, způsobené destrukcí, 

naslouchal svědkům násilí, 

pronásledování, vyhnanství, zároveň 

viděl radost z Kristova posla, naději 

upínající se k obrazu pokoje a 

bratrství. Irácký národ má tisícileté 

náboženské a kulturní kořeny, hlavní 

město Bagdád po staletí uchovávalo 

jednu z nejbohatších knihoven světa, 

kterou zničila válka. Odpovědí proti 

válce je bratrství, je to výzva pro celý 

svět, říká papež František a zároveň 

se ptá: Budeme schopni navázat 

vzájemné bratrství, prosadit jeho 

kulturu? Nebo budeme pokračovat 

v Kainově logice, tedy válce? 

Právě proto jsme se jako křesťané a 

muslimové shromáždili a společně 

modlili s představiteli dalších 

náboženství v Uru. Poselství o 

bratrství dorazilo také z církevního 

setkání v katedrále v Bagdádu, také 

z Mosulu a Karakoše, měst na řece 

 

 
 

Tigris, poblíž rozvalin starověkého 

Ninive, kde působil prorok Jonáš. 

Poselství o bratrství povstalo také 

z dvojího slavení Eucharistie 

v Bagdádu v chaldejském obřadu a 

v Erbílu. 

Papež František se zamýšlí i nad 

iráckými emigranty: „Když 
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pomyslím na Iráčany, kteří 

emigrovali, rád bych jim řekl, aby 

poté, co jako Abrahám vše 

opustili, také jako on zachovali 

víru a naději a stávali se tkalci 

přátelství a bratrství tam, kde nyní 

jsou. A pokud můžete, vraťte se.“ 

  

(Z myšlenek papeže Františka 

 při katechezi po návratu z Iráku 

 podle radia Vatikán) 

 

 

 

 

 

 

DĚTEM: 

VELIKONOČNÍ 

HYMNUS 
 

Z písničky zpěvníku Zpíváme si 

písničku, která vyjadřuje radost ze 

zmrtvýchvstání Pána Ježíše, 

vypadla slova a vaším úkolem, 

děti, je vrátit slova na správná 

místa: stín, zní, vítá, v dáli, svítá. 

 

Jitro ….., tma den …., mizí …. a 
chlad. Kámen svalen, živý 
pramen skálu změnil v sad. … 
aleluja ..…., klaňme se Kristu 
Králi, vzkříšen žije dál.  
 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
 

Chvíle, kdy vstupuje Spasitel do 

srdcí věřících. Na tuto chvíli, kdy 

poprvé přijmou Tělo Kristovo, 

se připravují letos čtyři děti 

našich farností. Mysleme na ně 

ve svých modlitbách, ve chvílích, 

kdy kněz proměňuje chléb a víno 

v Tělo a Krev Páně a obojí 

obětuje Pán v rukou kněze Otci 

v nebesích za nás lidi jako tehdy 

na kříži. Mysleme i na to, 

připomínejme dětem i sobě, že 

chléb je posvátný, Bůh jej zvolil, 

aby z něj vytvořil své nejsvětější 

Tělo. 
 

 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Duben 

4.4. neděle Boží hod velikonoční 

5.4. Pondělí  Pondělí velikonoční 

11.4.  neděle 2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství 

18.4. neděle 3. neděle velikonoční 

23.4. pátek Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 

25.4. neděle 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého Pastýře; sv. Marka 

Květen 

1.5.  sobota Sv. Josef Dělník. Svátek práce 

2.5. neděle 5. neděle velikonoční 

3.5. pondělí Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

7.5. pátek První pátek v měsíci 

8.5. sobota Panna Maria, Prostřednice všech milostí; Den vítězství 

9.5. neděle 6. neděle velikonoční; Den matek 

13.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně, Panna Maria Fatimská 

14.5. pátek Svátek sv. Matěje, apoštola 

16.5. neděle 7. neděle velikonoční, sv. Jan Nepomucký 

23.5. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého 

 

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 
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