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AŽ MOJE SMRTELNÉ 

TĚLO DOSLOUŽÍ, 
 

Ježíš mi ukazováčkem pokyne, něžně 

vysloví mé křestní jméno, široce 

rozevře svou milující náruč a já mu do 

ní skočím. V duchu si to nacvičuju 

každou chvíli. Vnímám jeho 

přítomnost, jeho blízkost, jeho 

nekonečnou lásku, věřím každému 

V Lipníku nad Bečvou 

31. října 2021 

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

VŠECHNO ŽIVÉ SMĚŘUJE KE SVÉMU KONCI, LIDÉ I PŘÍRODA,                                  

PŘESTO MÁ ŽIVOT SVŮJ SMYSL.                                                                             

SVATÝ JOSEFE, PROSÍME, DOPROVÁZEJ NÁS NA NAŠICH CESTÁCH  

A JEDNOU NÁS DOPROVOĎ DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE NEBESKÉ 

 Milí farníci! 

 

Zdravím Vás v dušičkovém čase a doufám, že nejste příliš zavření kvůli covidu. Církev nám ze svého 

pokladu milostí nabízí získávání plnomocných odpustků pro duše v očistci. Když si najdeme čas na chvíli 

strávenou s Bohem v modlitbě a ve vzpomínce na zemřelé, Pán toto naše úsilí násobí a odpouští duším 

v očistci jejich tresty, které si tam musí odpykat za své jednání, a přijímá je do plnosti slávy v nebi. Je to 

krásný příklad společenství modlitby. Je to krásný příklad lidské a Boží spolupráce na spáse světa. Jen pro 

úplnost uvádím, že plnomocné odpustky pro duše v očistci lze získávat od 1. do 8. listopadu za klasických 

podmínek: 1. svátost smíření; 2. svaté přijímání; 3. modlitba na úmysl Svatého otce. Navíc 1. a 2. 11. ještě 

návštěva kostela či kaple a modlitba Otče náš a Vyznání víry, od 3. do 8. 11. návštěva hřbitova spojená 

s modlitbou za zemřelé. Pokud někdo ze závažných důvodů nemůže získat odpustky v této obvyklé době, 

je možné za stejných podmínek získat odpustky mimořádně již od 25. října. 

Musím také zmínit synodální proces, ve kterém se celá církev právě nachází. Konkrétní termíny budou 

v ohláškách. Teď bych jen rád zmínil, že je deset témat, nad kterými se máme zamýšlet v pracovních 

skupinkách. Skupinka nemá mít víc než deset členů a má se sejít dvakrát, maximálně třikrát. Při prvním 

setkání se téma načne a při dalším po určitém čase se dokončí. Pokud se to nestihne, přidá se ještě jedno 

setkání. Cílem promýšlení není mudrovat, ale společně hledat odpovědi pod vedením Ducha svatého. 

Důležitým prvkem těchto setkání má být tedy také modlitba. Metodou hledání odpovědí má být samozřejmě 

mluvení, ale především naslouchání tomu, co říkají druzí. Proto je prostor pro vyjádření svých myšlenek 

časově omezen, aby se ze skupinky nestala rozvláčná debata dvou členů, kteří nejsou schopni skončit. 

Smyslem práce ve skupince není zachránit církev či celý svět. Ale opravdové hledání, kam Duch svatý vede 

církev skrze nás konkrétně. Práce ve skupinkách tedy nemá ambice napravovat kde co, ale především být 

k dispozici Duchu svatému, aby si nás použil ke konkrétnímu dílu v církvi. Protože církev není jen v Římě, 

či v Olomouci. Církev jsme my, kdykoli se setkáváme v Ježíšově jménu. A skrze tuto práci ve skupinkách, 

spolu s ostatními křesťany, uskutečňujeme a zakoušíme církev celosvětovou. Já věřím, že to setkávání ve 

skupinkách nebude ztracený čas. Že to bude prostor pro obohacení nás, kteří se zúčastníme, i církve jako 

celku.                                                                                                                     otec Libor 
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jeho slovu a často mu opakuji, že mu 

děkuji a důvěřuji, že ho miluji, že je 

můj Spasitel, jediný prostředník mezi 

mnou a Bohem Otcem. Na našem 

vzájemném vztahu nemůže smrt vůbec 

nic změnit, na to nemá páky. Náš 

vztah je založen na lásce a láska je 

nesmrtelná, nezničitelná, věčná. 

Tečka. 
 

Tak Marie Svatošová odpovídá v 

knížce Neboj se vrátit domů na 

otázku, jestli se nebojí smrti. Ale  

pokračuje: Rozhodně si nefandím, že 

si tu otevřenou Ježíšovu náruč 

zasloužím nějakými dobrými skutky. 

Jsem si plně vědoma své absolutní 

závislosti na Božím milosrdenství. 

Jestli chceš vědět, kde se za těchto 

okolností ve mně bere ta troufalost, 

tak pramení z jistoty, že Bůh je láska. 

Kdo má zkušenost jen s láskou 

lidskou, těžko mě pochopí. Lidská 

láska bývá nedokonalá, nestálá, 

zpravidla něčím podmiňovaná… Boží 

láska je dokonalá, bezpodmínečná a 

nabízí se úplně každému. I největším 

zločincům. O tom jsem bytostně 

přesvědčena. 
 

MARIE SVATOŠOVÁ, 

zakladatelka hospicového hnutí 

v České republice, iniciovala 

v Červeném Kostelci první český 

hospic. Je rádkyní všem, kdo se na ni 

obrátí o radu. I naše farnost se v první 

polovině let devadesátých opírala o 

její zkušenosti v záležitosti 

Katolického spolkového domu a 

vytvoření oázy pro nemocné bez 

blízkého rodinného zázemí v jeho 

prostorách. V knize Neboj se vrátit 

domů hovoří s Alešem Palánem o 

tom, zda má vážná choroba nějaký 

smysl, proč respektovat život až do 

úplného konce a být umírajícím 

nablízku, o doprovázení, víře, strachu 

i humoru, o práci v hospici… 
 

ALEŠ PALÁN, 

spisovatel a novinář, je autorem 

mnoha knižních titulů. Patří mezi ně i 

Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět. 

Následující řádky jsou z této knížky 

s ilustracemi Jana Hrubého, který 

kreslí i pro Katolický týdeník. 
 

Docela často jezdím do hospiců. 

Jezdím tam a mluvím s umírajícími. 

Já vím, není to moc přesná 

charakteristika, umíráme v podstatě 

všichni, ale já myslím ty, kteří mají 

před sebou pár týdnů života, 

maximálně nějaký ten měsíc – a vědí 

o tom. Povídám si s pacienty a ptám 

se jich, co by ještě chtěli v životě zažít. 

Chtěli by se rozloučit se svými 

příbuznými a přáteli, obejmout se, 

odpustit a poprosit za odpuštění, 

napravit pokažené vztahy, upevnit se 

ve své víře, pochopit, jaký má život 

smysl. A jaký smysl má smrt. Tohle 

říkají víceméně všichni, tak to asi 

opravdu bude podstatné.(…) Ještě víc 

mě ale zasáhlo přání muže, který 

umíral v prachatickém hospici: 

„Chtěl bych se ještě jednou v životě 

zamilovat,“ řekl tichým vroucím 

hlasem se vší naléhavostí světa. 

S takovou, jakou hovoří ti nejlepší 

herci. Ale on nehrál, on věděl, co 

chce. Nebyl žádný troškař, chtěl to 

největší – nic intenzívnějšího na zemi 

přece není. Ten pán na to kápl. 

Zamilovanost totiž lidem svědčí. Říká 

se, že zamilovaný vidí svého milého 

nereálně, přehlíží chyby, zveličuje 

klady. Co když to ale právě takhle má 

být? Co když je právě tohle skutečné a 

ta všednost, zvyk a skepse, s níž máme 

tendenci posuzovat své blízké i 

vzdálené, všechny, jen ne sami sebe, je 

pohled pokřivený a neodpovídající 

realitě? Milovaný Bože, co kdybys 

rozšířil zamilovanost? Myslím totiž, 

že milostná posedlost nám projasňuje 

zrak a druhého konečně vidíme 

doopravdy. Takový, jaký je – 

milovaný. Kdybychom takto nahlíželi 

na svého partnera, vsadím se, že i on 

by tak brzy koukal na nás… 

 

SVĚTOVÁ SYNODA   

                                                                                                              

na téma „Za synodální církev: 

společenství, spoluúčast a poslání“ 

byla zahájena ve Vatikánu ve dnech 9. 

a 10. října 2021 papežem Františkem. 

Smysl této synody spočívá v zapojení 

všech katolíků k účasti na rozvoji 

církve, v učení se způsobu života 

církve, který se na všech úrovních 

vyznačuje vzájemným nasloucháním 

a pastoračním postojem. Od října do 

ledna se budou setkávat skupinky ve 

farnostech a dalších společenstvích a 

probírat různá témata, vyjadřovat 

zkušenosti, přání, očekávání. 

 „Co je to synoda? „Synoda“ slovo 

se skládá z řecké předpony σύν, 

tedy „s“ nebo „spolu“, a z 

podstatného jména ὁδός, tedy 

„cesta“. Vyjadřuje společně 

prožívané putování Božího lidu. 

To odkazuje na Pána Ježíše, který 

se představuje jako „cesta, pravda 

a život“ (J 14,6) a nás na tuto cestu 

učednictví stále znovu zve. Od 

prvních staletí se slovem „synoda“ 

označují církevní shromáždění 

svolávaná na různých úrovních. 

Co je tedy synodální proces? 

Zapojení všech pokřtěných celé 

katolické církve, kteří – vedeni 

Duchem Svatým – mají skrze 

naslouchání všem lidem vyjádřit 

své názory a podněty, vedoucí k 

rozvoji církve. Týká se synoda mě 

osobně? Ano! Vykročit na tuto 

cestu může každý, kdo chce spolu 

s ostatními přiložit svou ruku a 

srdce ke stavbě církve. Takové 

církve, jak ji zamýšlí Kristus. A ptá 

se Tě: „Co si o mně a o mé církvi 

myslíš Ty?” (srov. Mt 16,15)  

(z letáčku České biskupské 

konference)  

 

36. SVĚTOVÝ DEN 

MLÁDEŽE 

 
na téma „Vstaň! Činím tě svědkem 

toho, co jsi viděl!“ (srov. Sk 26,16) se 

bude letos poprvé slavit o svátku 

Ježíše Krista Krále 21. listopadu. Naši 

mladí, jste zváni k rozjímání o 

obrácení svatého Pavla, který se 

z pronásledovatele církve stal 

apoštolem. Papež František vás vybízí 

svědčit před vrstevníky o lásce a 

lidských vztazích, o tom, že lze znovu 
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vybudovat život, který ztroskotal, o 

vzkříšení lidí, kteří byli duchem 

mrtví. Pozvěte na setkání přátele, i 

když jsou nevěřící.  

Kristovo pozvání adresované Pavlovi 

je dnes určeno každému z vás 

mladých lidí: Vstaň! Nemůžeš zůstat 

ležet na zemi, abys „plakal nad sebou 

samým“, ale čeká tě poslání! I ty 

můžeš být svědkem skutků, které v 

tobě začal konat Ježíš. Proto ti ve 

jménu Krista říkám: 

 Vstaň a vydávej svědectví o své 

zkušenosti slepce, který se setkal 

se světlem, uviděl Boží dobro a 

krásu v sobě, v ostatních i ve 

společenství církve, jež 

překonává veškerou samotu. 

 Vstaň se a vydávej svědectví o 

lásce a úctě, kterou lze nastolit v 

lidských vztazích, v rodinném 

životě, v dialogu mezi rodiči a 

dětmi i mezi mladými a starými. 

 Vstaň a ochraňuj sociální 

spravedlnost, pravdu a čestnost, 

lidská práva, pronásledované, 

chudé a zranitelné, ty, kteří 

nemají ve společnosti žádný hlas, 

a přistěhovalce. 

 Vstaň a buď svědkem nového 

způsobu vidění, který ti umožní 

dívat se na stvoření očima 

plnýma úžasu, umožní ti poznat 

Zemi jako náš společný domov a 

dodá ti odvahu k obraně 

integrální ekologie. 

 Vstaň a buď svědkem toho, že 

ztroskotané životy lze znovu 

postavit, že lidé v duchu již mrtví 

mohou být vzkříšeni, že 

zotročení lidé se mohou znovu 

osvobodit, že srdce utlačovaná 

smutkem mohou znovu nacházet 

naději.  

 Vstaň a radostně dosvědčuj, že 

Kristus žije! Rozšiřuj jeho 

poselství lásky a spásy mezi 

svými vrstevníky, ve škole, na 

univerzitě, v práci, v digitálním 

světě i všude jinde. 

Bůh a církev vám důvěřují a 

ustanovují vás za svědky pro mnoho 

dalších mladých lidí, které potkáte na 

„cestách do Damašku“ naší doby.  

(Z Poselství Svatého otce Františka 

k Setkání mládeže) 

 

DĚTSKÉ ČASOPISY 
 

Milí čtenáři, milí farníci! 

 

Představujeme dětské křesťanské 

časopisy, které vydává olomoucké 

arcibiskupství. Do mnohých rodin 

NEZBEDA vstoupil již před třiceti 

lety, v mnohých rodinách čeká, spolu 

se CVRČKEM, na pozvání. „Nezbeda 

nabízí čtení, které může pomoci 

v hledání životních postojů školáků, 

formování jejich osobností a orientaci 

v křesťanských hodnotách. Koncepce 

Cvrčka vychází z myšlenky, aby 

rodiče se svými předškoláky mohli 

prožívat vztah s Bohem také 

prostřednictvím pravidelného čtení, 

zábavy a různých her.“ Ukázky 

časopisu jsou k nahlédnutí v kostele 

sv. Jakuba na stolku v kapli Panny 

Marie. 

 

Časopis Nezbeda 
 

• vychází od roku 1992 
• časopis je pro děvčata a 
chlapce školního věku 
• vydavatel: Časopis Nezbeda a 
Cvrček, o.p.s., Zlín 
• zřizovatel: Arcibiskupství 
olomoucké 
• stálé rubriky: rozhovory se 
známými i méně známými lidmi, 
komiksy (životopisy svatých, Otík, 
Kamarádi), příběhy a povídky 
nejen ze života, humor, pro bystré 
hlavy, kapitoly z Bible, povídání o 
přírodních a technických 
zajímavostech, povídání o 
událostech v církevním roce 
(Velikonoce, Vánoce, liturgie...), 
kultura a dějiny 
• občasné přílohy: soutěže, 
vystřihovánky, betlémy, 
prázdninová čtení, pohlednice, 
plakáty, samolepky 
• každý ročník Nezbedy tvoří 11 
čísel (prázdninové dvojčíslo), 
vychází v kalendářním roce 
• je tištěn barevně na formátu 
23,5 x 16,5 cm v rozsahu 28 
stran 
• od počátku roku 2010 vychází 

(pouze pro předplatitele!) 
příloha pro předškoláky: 

CVRČEK 
 

Časopis Cvrček 
 

• křesťanský časopis je pro 
předškolní děti 
• vychází pravidelně od roku 
2010 
• vydavatel: Časopis Nezbeda a 
Cvrček, o.p.s., Zlín 
• zřizovatel: Arcibiskupství 
olomoucké 
• časopis vychází jako 
příloha Nezbedy 
• tištěn na pevnějším papíru, 
aby se s ním malým čtenářům za 
pomoci rodičů dobře pracovalo 
• koncepce časopisu vychází z 
myšlenky, aby rodiče se svými  
předškoláky mohli prožívat vztah 
s Bohem také prostřednictvím 
pravidelného čtení, zábavy i 
různých her 
• malí čtenáři se svými rodiči v 
něm naleznou: Cvrčkovo čtení – 
v textu jsou některá slova 
nahrazena obrázky, komiks – 
příběhy rodiny Zajíčkových, 
okénko pro rodiče – myšlenka pro 
rodiče, pohádka – vyprávění je 
doplněno kvízem, vystřihovánka – 
pro šikovné ruce, modlitba, kvízy, 
drobné hříčky 
• každý ročník Cvrčka tvoří 11 
čísel, vychází v kalendářním roce 
• je tištěn barevně na formátu 
23,5 x 16,5 cm, od roku 2016 v 
rozsahu 12 stran 
• časopis lze objednat pouze s 
Nezbedou od kteréhokoli čísla (tj. 
od kteréhokoliv měsíce)  
 

 

 

 

 

https://www.casopisnezbeda.cz/?ukaz=11_casopis_cvrcek&IdMenu=11&grafika=0
https://www.casopisnezbeda.cz/?ukaz=1_casopis_nezbeda&IdMenu=1&grafika=0
https://www.casopisnezbeda.cz/?ukaz=4_objednavky&IdMenu=4&grafika=0
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Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ... 

Listopad 

1.11. pondělí Slavnost Všech svatých, mše svatá: Lipník v 17.30. Od 16.00 bude 

příležitost ke svaté zpovědi. 

2.11. úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše svatá: Osek v 16.30, Týn 

v 17.30, Lipník v 18.30. Po mši sv. v Lipníku dušičková pobožnost na 

hřbitově  

7.11. neděle 32. neděle v mezidobí, pobožnosti na hřbitově Osek 15:30, Týn 16:30 

13.11.

. 

sobota Sv. Anežka Česká 

14.11. neděle 33. neděle v mezidobí 

17.11. středa Sv. Alžběta Uherská; Den boje za svobodu a demokracii 

21.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále; Světový den mládeže 

22.11. pondělí  Sv. Cecílie 

26.11. pátek Farní ples v kulturním domě ECHO ve 20 hodin 

28.11. neděle 1. neděle adventní. Žehnání adventních věnců. V Lipníku v adventu vždy 

ve středu roráty v 6.30 s lampičkami, potom společná snídaně na faře. 

Večerní mše sv. ve středu v době adventní v Lipníku bývat nebude. 

 

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 

 
  

15. FARNÍ PLES  
 
Přijměte pozvání na již tradiční Farní 
ples, tentokrát v duchu filmů a filmového 
festivalu. Děkujeme i za případné dary do 
tomboly, které můžete nosit na faru. 
Vstupenky budou k zakoupení od 1. 11. 
Rezervace u Gabriely Němčákové, cena 
vstupenky je 170,-. Aktuální informace 
jsou k nalezení na www.farnostlipnik.cz či 
FB farnosti. 

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

