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HLÁSEJ, ZVĚSTI JANOVA, Z KRAJŮ OD JORDÁNU:                                           
PŘÍMÉ CESTY V SRDCE SVÁ PŘIPRAVUJTE PÁNU 

ADVENTNÍ CESTA 
2021                                                                                      
 
inspirovaná papežem Františkem. 
Pokusme se pomocí slov PROSÍM, 
DĚKUJI a PROMIŇ prohlubovat 
vzájemnou lásku v našem domově i 
v občanském soužití. Na každý týden 
máme text papeže Františka, výzvy a 
otázky k zamyšlení. Každý večer se 
zamysleme, jak jsme s daným slovem 
naložili, zda jsme o něm alespoň 
přemýšleli. Dané téma týdne může 
být inspirací také k umělecké 
tvořivosti: napsat báseň, povídku, 
ztvárnit výtvarně, například, jaké 
barvy a tvary by mělo mít slovo 
odpuštění, zkus je namalovat, nebo 
vyfotit něco na téma vděčnost atd. 
Můžeme se pak podělit s ostatními 
výstavkou v kostele nebo vydat ve 
FL. 
 

„Jsou to jednoduchá slova, ale jejich 
užití v praxi není tak snadné! Mají 
v sobě velkou sílu, mají moc ochránit 
domov i uprostřed tisícerých těžkostí 
a zkoušek; jejich absence však 
ponenáhlu působí trhliny, které 
mohou domovu přivodit zkázu. Tato 
slova považujeme za „dobré 
vychování“. Velký biskup, svatý 
František Saleský, říkával, že dobrá 
výchova je už polovina svatosti.“ 

 

1. týden: PROSÍM 
 

28. 11. – 4. 12. 
„Dříve než uděláme v rodině nějakou 
věc, zeptejme se: Prosím. Dovolíš? 
Mohu toto udělat? Líbí se ti, když 
toto udělám? Tato zdvořilá a 
láskyplná mluva je pro rodinu tak 
dobrá. Žádat o dovolení znamená 
dokázat zdvořile vstoupit do života 
druhých v úctě a pozornosti. Dnes je 
v našich rodinách, v našem často tak 
násilném a povýšeném světě 
zapotřebí mnohem větší slušnosti a 
zdvořilosti.“ 
Výzva: Pokus se zamyslet nad tím, 
jak o něco někoho požádat s úctou a 
respektem. Když někdo poprosí tebe, 
tak mu prosbu splň – pokud je to 
možné a rozumné. 
 

K zamyšlení: Co konkrétně pro mne, 
pro naši rodinu znamená slůvko 
PROSÍM. 

7/21 
V Lipníku nad Bečvou  
28. listopadu 2021 

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

Milí farníci, 
 
věřím, že letošní advent, do kterého právě vstupujeme, budeme moci prožívat trochu jinak než ten loňský, kdy jsme 
podstatnou část byli zavření doma. Aby to bylo duchovnější i romantičtější, nabízíme pokus společného prožívání 
rorátů. Jste zváni vždy ve středu v 6:30 u sv. Jakuba v Lipníku s následnou snídaní na faře. Z tohoto důvodu 
nebudou v Lipníku v adventu středeční mše svaté večer.  
Roráty jsou stará česká tradice adventních mší svatých ke cti Panny Marie, ke které patří krásné rorátní zpěvy a 
také lampičky. Chtěl bych vás proto poprosit, abyste si obstarali nějaké lucerničky či alespoň svíčky. Každou 
rorátní mši svatou budeme začínat pod kůrem žehnáním světla. Poslední roráty budou po hezké loňské zkušenosti 
na Štědrý den s trošku posunutým časem až na 7:00.  
Na Štědrý den se pak počítá s troubením z věže v 16:00 a večer jste zváni ne na mši svatou, ale na společné zpívání 
koled v kostele. V Oseku ve 21:00, v Lipníku ve 22:00.  
K adventní době patří také zdobení kostelů, které snad proběhne osvědčenými postupy, přičemž pomocné ruce jsou 
vždy vítány, ale též příprava našich srdcí. Opět bude možné využít hromadné zpovědi o 4. adventní neděli 
odpoledne v Lipníku, kdy budou přítomní i cizí zpovědníci. 
Přeji vám pokojné a radostné prožívání období těšení se na oslavu příchodu našeho Spasitele! 
 
                                                                                                                                                               o. Libor 
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2. týden: DĚKUJI 
 

5. 12. – 11. 12. 
 

„Vděčnost je pro věřícího samotným 
jádrem víry. Křesťan, který nedovede 
děkovat, zapomněl Boží mluvu. A to 
je nepěkné. Připomeňme si otázku, 
kterou položil Ježíš po uzdravení 
deseti malomocných, když se jenom 
jeden vrátil, aby poděkoval. Vděčnost 
je jako rostlina, která roste pouze 
v zemi ušlechtilých duší. Ušlechtilost 
duše, ona Boží milost v duši nás 
nabádá, abychom děkovali a byli 
vděční. Je to květ šlechetné duše a je 
krásný.“ 
Výzva: Zamysli se každý večer nad 
tím, za co můžeš být vděčný. Snaž se 
být ochotný vůči druhým a udělej 
něco, čím jim můžeš pomoci nebo 
čím je můžeš potěšit. 
 
K zamyšlení: Jak často se slovo 
v rodině, ve vztazích objevuje? Je 
samozřejmostí? 
 

3. týden: PROMIŇ 
 

12. 12. – 18. 12. 
 

„Pohádali jste se dnes hodně? Není 
to dobré, ale v tom není ten problém. 
Problém vzniká, zůstane-li ten pocit 
do druhého dne. Proto, pokud jste se 
hádali, nikdy v rodině nekončete den 
bez usmíření. Nikdy, nikdy, nikdy! 
Není nutné pronášet krásná slova, 
kleknout si na koleno. Stačí gesto, 
drobný projev něhy beze slov. Nikdy 
však nesmí skončit den bez usmíření. 
Je to jasné? Není to snadné, ale je 
nutné tak jednat. Učme se uznávat 
vlastní chyby a prosit za odpuštění. 
Odpouštět jeden druhému. Toto je 
tajemství k uchování lásky a pokoje.“ 
Výzva: Pokuste se naplnit slova 
papeže Františka a nikdy nekončete 
den bez usmíření. Když tě někdo 
upřímně požádá o odpuštění, nikdy 
mu je neodepři. 
 
K zamyšlení: Je odpuštění důležité? 
Proč je pro mě těžké se někomu 
omluvit? Vnímám omluvu a 
odpuštění jako tajemství k uchování 
lásky a pokoje? 
 

 

4. týden: (MOJE  
DŮLEŽITÉ SLOVO!) 
 

19. 12. – 24. 12.  
 
„Tato tři klíčová slova rodiny jsou 
jednoduchá a možná nám připadají 
úsměvná. Když je však zapomeneme, 
není se pak čemu smát, ne? Naše 
výchova je možná příliš přezírá. Kéž 
nám Pán pomůže vrátit jim jejich 
správné místo v našem srdci, v našem 
domově a také v našem občanském 
soužití.“ 
 
Výzva: Tento týden si zvolte „své 
slovo“, které je pro vás důležité. 
Může to být pozdrav, pěkné oslovení, 
pochvala… slovo, které vám možná 
chybí a bylo by dobré ho posílit, 
naučit se ho více používat.  
 
(Připraveno podle Adventní cesty, 
autor Věra Gajdůšková, pedagog 
CZSHK a Katech. a pedagog. centra 
BiHK) 
 

BUĎ POŽEHNANÁ, 
KTERÁ NESEŠ PÁNA 
 

Zpívej to tiše,                                                                                                              
zpívejte to na kolenou: 
 

Stal se slabým, kdo je Silný, 
Nekonečný se stal malým,                                         
spanilým se stal Mocný, 
pokorným se stal Vznešený.                                             
Má dost místa v komůrce 
Panny: na jejím klíně bude                                          
jeho trůn – ukolébavka mu 
postačí k chvále!                                                      
... Buď požehnaná, která neseš 
Pána! 
 
(Z básně Advent básnířky 
Gertrudy von Le Fort  
(*11. října 1876  – +1. listopadu 
1971), ze sbírky básní Pocta 
evropské poezie Matce Boží CELÁ 
KRÁSNÁ, výbor uspořádal  
o. biskup Josef Hrdlička.  
Básnířka pocházela 
z protestantské rodiny.  
Pod vlivem setkání s Piem X. a 
Editou Steinovou – Benediktou od 
Kříže – konvertovala ke katolické 

víře. Její romány přeložené do 
češtiny: Magdeburská svatba, 
Pilátova žena, Rouška Veroniky.) 
 

POZVÁNKA NA 
STŘEDEČNÍ RANNÍ 
RORÁTY 
 
Roráty – z latinského „rorate“ – 
rosu dejte – představují podobu 
ranní mariánské mše v době 
adventní. Rorátní zpěvy jsou 
inspirované knihou proroka 
Izaiáše, jsou modlitbou touhy po 
Ježíšově příchodu… Je to 
příležitost připravovat ve svém 
nitru místo přicházejícímu 
Spasiteli. Vstupní rorátní písně 
v kancionálu na straně 200 dávají 
začít den s radostí naplněným 
srdcem a radost předávat dál. Tak 
nezapomeňte na lampičky, natočit 
budíka a včas dojít do ticha a tmy 
kostela svatého Jakuba 
k chorálovému Rosu dejte nebesa! 
Aby nás Bůh „jemnou rosou své 
lásky probouzel k novému 
životu“. 
 

ŽIVÝ BETLÉM 
*********************

********************* 
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KVĚTINY KVETOU  
I V ZIMĚ 
 
O svátku svaté Barbory bývá 
zvykem řezat třešňové větvičky a 
vložit je do vázy s vodou. O 
Vánocích by měly rozkvést. 
Větvičky – barborky – v nás chtějí 
posílit naději, že i uprostřed zimy 
může vykvést nový život. Po celý 
advent nám barborky připomínají, 
že všechen chlad v nás roztaje a 
uprostřed zimy vykvete květ. 
Barborky jsou podle některých 
lidových tradic symbolem lásky. 
Ukazují, že i vychladlé, lhostejné 
vztahy mohou znovu ožít. Když 
svá srdce ponecháme otevřená 
lásce, otevře také v nás láska květ 
života.  

(Podle A. Grüna) 
 

 
CO PRO MĚ 
ZNAMENÁ NÁŠ 
KOSTEL? 
 

Otázka z úvodníku jednoho farního 
jesenického Zpravodaje vyzývá 
k osobnímu zamyšlení nad účelem, 
významem kostela:  
„Kostel je totiž „dům církve“, dům, 
ve kterém se církevní obec, 
společenství křesťanů, shromažďuje 
ke mši čili ke slavnosti, která má svůj 
kořen v Ježíšově poslední večeři 
s jeho učedníky. Toto je jeho hlavní 
účel. Tak je dědicem dávného 
večeřadla v Jeruzalémě, kde se před 
dvěma tisíciletími večeře konala. 
Kostel je prostorem i pro jiné 
bohoslužby, jako je svatba, křest, 
rozloučení se zesnulým. Je to prostor 
ke shromáždění křesťanů, kteří se 
v něm společně modlí, i prostor pro 
jednotlivce, který se mimo 
bohoslužbu modlí sám.“ Jak vnímám 
náš kostel? Vnímám ho jako „náš 
dům“, kde se scházíme jako rodina, a 
navíc zde přebývá sám Pán ve 
svatostánku? Udržet kostel čistý, aby 
byl domovem farní rodiny, je 
záležitostí celé farní rodiny.  
 

Při tomto zamyšlení myslíme na 
všechny a děkujeme všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem o tento domov 
v Lipníku, v Týně, v Oseku starají 
v zimě v létě – o čistotu prostoru, 
prádla, o výzdobu. Patří mezi ně ti, 
kteří se starají o květinové záhony na 
farním dvoře, v Meditační zahradě, 
přinášejí květinovou krásu ze svých 
zahrad. Kéž jim Pán žehná a Duch 
Svatý vede i ty, kteří své místo 
v práci pro dobro farní rodiny 
hledají. 

 
MALÉ „OPÁČKO“  
O SV. LUDMILE 
 
1. Ve kterém století se narodila?  
a) v 9. století 
b) v 10. století 
c) v 11. století 
 
2. Jak se jmenoval manžel kněžny 
Ludmily?  
a) Božetěch 
b) Bořivoj 
c) Bivoj 
 
3. Synové se jmenovali:  
a) Spytihněv a Vratislav 
b) Miroslav a Kazisvět 
c) Ječmínek a Žito 
 
4. Zemřela na hradě: 
a) Tetín 
b) Houska 
c) Karlštejn 
 
5. Zapsala se do dějin jako:  
a) první česká spisovatelka 
b) první zakladatelka klášterů 
c) první česká kněžna, která byla 
pokřtěna 

 
 (podle: zpravodaj.jes@seznam.cz) 

 
PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI 
 

Adventní zvolání „Přijď, Pane Ježíši“ 
znamená, že celé křesťanské dějiny 
je třeba prožívat v uvážené 
prázdnotě, v záměrné nenaplněnosti. 
Dokonalá plnost teprve přijde a my ji 
nemáme vyžadovat už teď. To 

udržuje náš život otevřený, zvláště 
vůči milosti a budoucnosti vytvořené 
Bohem, nikoli námi. Právě to 
znamená „bdít“, jak nás k tomu 
evangelium naléhavě vyzývá.  
Advent vystihují další slova – máme 
být uvědomělí, činorodí, pozorní, 
bdělí a bdící. Advent je především 
voláním k plnému vědomí a 
upozorňuje na jeho vysokou cenu. 
Když vyžadujeme vzájemné 
uspokojení, když chceme, aby se 
dějiny vyvíjely podle našich 
představ, když žádáme, abychom byli 
zbaveni své úzkosti nebo zdroje své 
nespokojenosti a jakoby vyčítáme: 
„Proč jsi to pro mě neudělal?“, „Proč 
mi to život nedopřál?“, odmítáme tím 
vlastně říci: „Přijď, Pane Ježíši.“ 
Odmítáme tak očekávat celkové 
pochopení, které vždy vyjevuje 
jedině Bůh.  
“Přijď, Pane Ježíši“ znamená skok do 
svobody a odevzdání se, které se po 
právu nazývá ctnost naděje. Jsme s to 
důvěřovat, že Ježíš zase přijde, stejně 
jako přišel do naší minulosti, do 
našich soukromých dilemat a našeho 
trpícího světa. 

 
JAN KŘTITEL 
 

Vlastnosti Jana Křtitele jsou nanejvýš 
výjimečné, proto se každý advent 
soustřeďujeme na Jana Křtitele a na 
to, proč mu Ježíš důvěřuje… Jan 
Křtitel představuje tu nejpodivu-
hodnější směsici přesvědčení a 
pokory, morálky a mystiky, 
radikálního proroctví a umění žít 
v přítomném okamžiku.  
Tento syn kněžské chrámové školy 
se svému úkolu věnuje u řeky. Je to 
muž, který se pro své privilegované 
poslání narodil, je to muž, který se 
obléká jako hippie, je to superstar, 
která je ochotna se všeho zříci, jež si 
vytvořila svůj křest vodou a poté 
prohlašuje, že podstatný je až křest 
„Duchem a ohněm“.  
Je ztělesněným paradoxem, jak to o 
něm ostatně prohlásil i Ježíš: „Nikdo 
není větší než Jan Křtitel“…on je 
však – v nové realitě, kterou nastoluji 
– zároveň „tím nejmenším“ (Matouš 
11,11)  
Jeho spiritualita je spiritualitou 
sestupu, nikoli vzestupu. „On musí 
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růst, já však se menšit“ (Jan 3,30). 
Jan mohl dosáhnout takové svobody 
pouze tak, že se naučil být sebe-
prázdný už jako mladý muž, ještě 
před tím, než si vystavěl svou věž 
úspěchu.  
Nepřekáželo mu totiž ego, a to do té 
míry, že byl schopen se svého ega 
zříct… a dokonce i svého života. 
V tom tkví bezpochyby skutečný 
význam jeho hlavy na podnosu! 
Kdosi vtipně prohlásil, že ego je 
anglická zkratka ze slov „Edging 
God Out“ (což lze přeložit jako 
„vytlačit Boha z jeho místa“).  
Taková vyprázdněnost, jakou se 
vyznačoval Jan, je zkrátka nutná, 
jinak nemůžeme jako Jan ukazovat 
od sebe k Ježíši.  
Taková vyprázdněnost nám nespadne 
jednoduše do klína; taková pokora se 
jen tak sama od sebe nepřihodí. Je 
zcela jistě výsledkem tisícerého 
zřeknutí se a tisíce aktů oddanosti. 
 
(Z knihy Očekávání Vánoc, zamyšlení 
o adventu duchovního autora 
Richarda Rohra, amerického 
františkána) 

ZÁZRAKY Z NEBE 
 
PŘÍBĚH DĚVČÁTKA,  
JEHO CESTY DO NEBE A 
NEUVĚŘITELNÉHO UZDRAVENÍ 
 
Pod tímto titulem sepsala Christy 
Wilson Beamová, maminka malé 
Anny, příběh její nemoci, nebezpečné 
nehody i jejího zázračného 
uzdravení.  
 
Anna strávila většinu dětství po 
nemocnicích. Jednoho dne, bylo to 
po Vánocích, jí bylo lépe, takže si 
mohla hrát se svými sestrami. Spadla 
z výšky deseti metrů do starého 
dutého stromu.  
Pád neskončil ani smrtí, ani 
ochrnutím, vyvázla bez jediného 
škrábnutí a navzdory vědeckým 
prognózám se z chronické choroby 
vyléčila. Byla však obohacena o 
zážitek, který ji bude provázet celý 
život.  
Ve chvílích asi krátké mdloby prožila 
setkání s Ježíšem, kterému seděla na 
klíně a chtěla u něj zůstat.  

Vyprávěla, že jí Bůh řekl: ‚Musíš se 
vrátit. Tvůj čas ještě nenastal. Mám 
pro tebe plány, které máš na Zemi 
ještě uskutečnit a které nemůžeš 
vykonat, když zůstaneš v nebi. Je na 
čase, aby ses vrátila, hasiči tě 
vytáhnou ze stromu a budeš úplně 
v pořádku.‘ 
A byla. Před očima rodiny i lékařů se 
proměňovala na duši i na těle a nese 
si v nitru to své světélko setkání, 
které, když je možnost, šíří dál. 
Anna jednou řekla: „Bůh je s námi 
stále a má vlastní způsoby, jak věci 
řešit.“ Existuje lepší zdroj útěchy než 
toto prosté ujištění? Když život 
přináší obtíže, které jsou nad naše 
chápání, nemáme hledat světlo  
na konci tunelu. My jsme tím 
světlem.  
Staneme se dokonale naladěným 
Božím nástrojem míru, jeden pro 
druhého jsme Božím darem, každý 
z nás je zázrakem v jeho zvláštním a 
úžasném plánu. 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ... 

Listopad 
29.11. neděle 1. neděle adventní; žehnání adventních věnců 
30.11. pondělí Sv. Ondřej, apoštol, svátek 
Prosinec 
1.12. středa U sv. Jakuba roráty s lampičkami v 6.30, společná snídaně na faře 

3.12. pátek Sv. František Xaverský, první pátek v měsíci 

4.12. sobota Sv. Barbora, Bohuslávky mše sv. 

5.12. neděle 2. neděle adventní, po mši sv. možná přijde sv. Mikuláš 

6.12. pondělí Sv. Mikuláš 

8.12. středa Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu, slavnost.  
U sv. Jakuba roráty s lampičkami v 6.30, společná snídaně na faře 

12.12. neděle 3. neděle adventní, Panna Maria Guadalupská 

15.12. středa U sv. Jakuba roráty s lampičkami v 6.30, společná snídaně na faře 

18.12. sobota Mše svatá v 9.00 v Domě s pečovatelskou službou na Souhradní 

19.12. neděle 4. neděle adventní – předvánoční zpověď od 15 – 16 hodin  

22.12. středa U sv. Jakuba roráty s lampičkami v 6.30, společná snídaně na faře 

24.12. pátek  Štědrý den: roráty v 7 hodin, troubení z věže sv. Jakuba v 16 hodin, zpívání koled v kostele 
v Oseku v 21.00, u sv. Jakuba v 22.00 

 

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 
 


