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HLEDEJ PÁNA 

V JESLÍCH 
 

„Nehledej ho v třpytu světel 

velkoměst, nehledej ho v tom, co je 

pouhé zdání. Nehledej ho 

v pohanském systému, který se nám 

neustále vnucuje. Hledej ho ve 

věcech, kde bys ho nehledal, v tom, 

co tě překvapuje.“ 

„Chceme-li vstoupit do betlémské 

jeskyně, kde se narodil Ježíš, je třeba 

se sklonit. Máme-li se setkat 

s Ježíšem, je třeba se umenšit. Odlož 

veškerou přetvářku! Skloň se tedy, 

neboj se pokory, neboj se mírnosti. 

Naslouchej druhým, žij s nimi, buď 

pokorný a chovej se mírně, abys 

poznal hodnotu svou i druhých.“ 
 

    

V Lipníku nad Bečvou 

19. prosince 2021 

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

                   DAREM ZCELA NÁM DANÝM JE JEŽÍŠ 
 

„Hledej Pána v jeslích, hledej ho tam, kde ho nikdo nehledá, v těch, kdo jsou chudí, prostí, nepatrní.“ 
 

Papež František 

 
Drazí farníci, 

 

jsou před námi Vánoce. Svátky, které možná znovu hledají svou identitu. Co vlastně chceme oslavovat? 

Dárky? Rodinu? Klid? Narození Spasitele? Možností je určitě víc. Hodně záleží na každém z nás. Pro 

křesťany by duchovní rozměr Vánoc neměl zůstat někde vzadu, jak bude chuť a čas. Právě oslava Ježíškova 

narození dává smysl všemu ostatnímu. Vědomé přijetí daru spásy, tedy možnosti dostat se k Bohu, od kterého 

jsme vyšli a hříchem se vzdálili, dává smysl dárkům, které nám to připomínají, i rodině, kterou Ježíš svým 

vtělením posvětil.  

Proto také o vánoční neděli oslavujeme Svatou rodinu. O tomto svátku bych chtěl pozvat všechny rodiny – 

manžele, aby přišli obnovit své manželské sliby, a celé rodiny, aby si přišly pro požehnání. Určitě je ho moc 

potřeba. 

A pak mám ještě jednu organizační pozvánku. Rád bych, pokud covidová situace dovolí, po Novém roce 

obnovil (prý něco takového bývalo) páteční večery na faře. Trošku ještě hledám přesnou platformu – jestli víc 

jako náboženství pro dospělé, či jako besedy o víře, či jako biblické hodiny. Každá z nich má něco. Možná, 

kdybyste mi v rozhodování pomohli a kdo byste měli zájem, mi napsali na farní email, jakým směrem to 

zaměřit, byl bych rád. 

Přeji celým vašim rodinám radostné a pokojné Vánoce! 

                                                                                                                                                       Otec Libor 

 (z homilie papeže Františka ze slavnosti Narození Páně 2020)   
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RADOST A POKOJ 
 

Spasitelův příchod vytváří radostnou 

atmosféru, kterou nejlépe 

zprostředkovává evangelista Lukáš. 

Jan Křtitel se raduje v lůně své matky 

při jejím setkání s Pannou Marií a 

Maria, kterou už anděl vyzval 

k radosti, chválí s radostí a pokorou 

Pána, který se stává jejím Synem ke 

spáse pokorných. Ježíšovo narození 

vyvolává velikou radost jak u andělů, 

kteří je oznamují, tak u těch, které 

přichází spasit. Nebeské zástupy 

chválily Boha: „Sláva na výsostech 

Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; 

Bůh v nich má zalíbení.“ A pastýři, 

když nalezli v Betlémě děťátko, jak 

jim andělé oznámili, oslavovali a 

chválili Boha za vše, co slyšeli a 

viděli. 

Radost 

v lidském životě je součástí Božích 

zaslíbení. Je podílem od samého 

Boha. Vedle hlučných radostí 

významných dní existují radosti tiché. 

Moudrý člověk si dovede vážit těchto 

okamžiků, které jsou důležité i pro 

zdraví. Lze k nim přispět také dobře 

zvoleným slovem nebo i jen laskavým 

pohledem. Křest naplňuje křesťana 

radostí Ducha, která se projevuje 

v oslavování Boha i uprostřed 

nejtěžších zkoušek. 

Pokoj 

Touha po míru – pokoji je hluboce 

zakořeněna v lidské přirozenosti. 

Člověk ale často nerozpoznává 

správně předmět své touhy, a hlavně 

cestu k němu. Proto je jedním z cílů 

dějin spásy naučit člověka kráčet po 

Božích cestách, které jediné vedou ke 

skutečnému a trvalému pokoji, a 

provolávat Boží dar pokoje skrze 

Ježíše Krista.  

Biblický mír není jen nějaká 

„dohoda“, umožňující pokojný život, 

ani „období míru“ na rozdíl od 

„období války“, ale každodenní 

spokojený život, stav souladu mezi 

člověkem a jeho okolím, to je 

přírodou, lidmi, ale také Bohem a 

sebou samým.  

Pokoj je souhrnem všeho dobra, 

plynoucího ze spravedlnosti: 

vlastnictví země, dostatek potravy, 

bezpečnost v zemi, nerušený spánek, 

vítězství nad nepřáteli, potomstvo, a 

to všechno jako důsledek Boží 

přítomnosti (Lv 26,1-13). Pokoj tedy 

není jen stav bez války, ale znamená 

plnost všeho dobra a štěstí. 
                                      

(Připraveno podle  

Slovníku biblické teologie) 
 

BOŽÍ ZROZENÍ 

V SRDCI 
 

O Vánocích slavíme v Ježíšově 

zrození také Boží narození ve svém 

srdci. Pokud se v nás Bůh nenarodí, 

odcizíme se sami sobě. „V samotné 

podstatě duše, v jiskřičce rozumu, tam 

se odehrává Boží zrození. Právě tady 

se to musí stát, v místě, kde najdeme 

to nejčistší, nejušlechtilejší, 

nejněžnější, co může duše nabídnout. 

Tady, v tom nejhlubším tichu, kam se 

ještě nepodařilo proniknout a utvořit 

si o něm představu žádnému 

stvoření.“ (Mistr Eckhart - německý 

filosof, mystik, teolog, dominikán, 

*1260 – +1327). V místě tohoto 

nejhlubšího mlčení, nedotčeného 

hlukem světa, nepoznamenaném 

myšlenkami a emocemi, které nás 

neustále zaplavují, právě v takovém 

místě se v nás chce Bůh narodit. 
 

(Podle A. Grüna) 

 

JEDNA VÁNOČNÍ 

LEGENDA 
 

vypráví, že betlémští pastýři nabrali 

do svých brašen to nejlepší, co měli, 

sýry, med, mléko a vydali se na cestu, 

aby to přinesli novorozenému Králi 

králů. Jedno zvědavé neposedné 

dítko, které ten shon probudil, šlo 

s pastýři. Po chvíli si hoch všiml, že 

všichni něco nesou, jen on jde 

s prázdnýma rukama. Vlastně ani nic 

jiného než své chudé oblečení, bez 

bot, ani neměl. Přes své rozpaky se 

šoural za pastýři. Když dorazili na 

místo, rozestoupili se kolem Josefa a 

Marie, která chovala děťátko. Chlapec 

se protáhl dopředu až k Marii a 

s otevřenou pusou a vykulenýma 

očima pozoroval, jak pastýři předávali 

Marii své dary. Aby je mohla převzít, 

položila Ježíška do náruče tomu 

malému chlapci, který stál vedle ní. 

Hošík byl v tu ránu nejšťastnější na 

světě. Malý chudý pastýř tak daroval 

Ježíškovi teplo a pohodlí své náruče. 

V té svaté noci ten, který neměl nic, 

vytvořil ve své náruči trůn 

Nejvyššího, na svém srdci nesl Boží 

dar lidem.  
 

(Podle Bruno Ferrero Sny pro duši)  
 

MODLITBA 

K SVATÉMU 

JOSEFOVI 
 

Svatý Josefe, vyvolený Bohem 

k tomu, abys byl na této zemi 

ochráncem Ježíše a nejčistším 

snoubencem Panny Marie, ty jsi 

prožil svůj život v dokonalém plnění 

povinností a prací svých rukou jsi 

živil Svatou Rodinu v Nazaretě:  

ochraňuj milostivě nás, kteří se k tobě 

s důvěrou obracíme.  

Ty znáš naše touhy, naše starosti a 

naděje:  

k tobě se utíkáme, protože víme, že 

v tobě najdeme toho, kdo nás 

ochraňuje. Také ty jsi zakoušel 

zkoušky, námahu a únavu; ale tvůj 

duch, plný hlubokého pokoje, jásal 

radostí pro důvěrný vztah s Božím 

Synem, který ti byl svěřen, a s Marií, 

jeho nejsladší Matkou. 

Pomáhej nám, abychom pochopili, že 

nejsme ve svých námahách sami, 

abychom uměli odhalit Ježíše vedle 

nás, přijali ho s otevřeností a střežili 

ho s věrností tak, jak jsi činil ty.  

Vypros nám, aby v naší rodině 

všechno bylo posvěceno láskou, 

trpělivostí, spravedlností a úsilím o 

dobro. Amen.  
 

(Sv. Jan XXIII.) 
 

SYNODA 
 

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil 
papež František tříletý synodální 
proces církve rozdělený do tří fází, 
na diecézní, kontinentální a 
univerzální. Vyvrcholí shromáždě-
ním Biskupské synody v říjnu 2023 
v Římě. I naše farnost se do 
procesu zapojila. Proběhla již dvě 
setkání zájemců o tento proces. 
Po bližší konzultaci byla vybrána 
pro začátek dvě témata z 
původních desíti: 
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4. téma SLAVIT 
 

„Společné putování“ je možné jen 
tehdy, pokud má základ ve 
společném naslouchání Božímu 
slovu a ve slavení eucharistie. 
Jak intenzivně udává směr 
našemu „společnému putování“ 
modlitba a mše svatá? 
Inspirují naše nejdůležitější 
rozhodnutí? 
Jak podporujeme aktivní účast 
všech věřících na liturgii a 
vykonávání úlohy posvěcování? 
Jaký prostor má služba lektora a 
akolyty? 
 

a 5. okruh 
SPOLUZODPOVĚDNOST 
ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ 
 

Synodalita slouží misijnímu 
poslání církve, ke kterému jsou 
povoláni všichni členové. 
Všichni jsme misionáři. Jak je 
každý pokřtěný zván, aby byl 
protagonistou misijního poslání? 
Jak podporuje společenství své 
členy, kteří jsou zapojeni do služby 
společnosti, jakou je sociální 
oblast, politika, vědecký výzkum, 
vyučování, prosazování sociální 
spravedlnosti, ochrana lidských 
práv, péče o společný domov 
atd.? 
Jak jim církev pomáhá, aby 
vnímali toto své poslání v misijním 
duchu? 
Jak probíhá rozlišování při 
rozhodování o účasti na misijním 
poslání? Kdo se ho účastní? 
Jak byly s pohledem na účinné 
křesťanské svědectví začleněny 
do synodálního stylu a zúročeny 
různé tradice, které jsou 
bohatstvím mnoha církví, zvláště 
církví východních?  
Jak funguje spolupráce v 
oblastech, kde se nacházejí různé 
církve_sui_iuris? 
 
Ačkoliv jsme se setkali teprve 
podruhé, probírali jsme v 
pracovních skupinkách nejrůz-
nější myšlenky. Dotkli jsme se 
například otázky autentického 
prožívání a slavení liturgie.  

K dalším se můžeme jako farnost 
vyjádřit i později. Jsme teprve na 
začátku dlouhé cesty, která 
rozhodně nemusí končit v roce 
2023. Stále voláme ke spolupráci, 
ke sdílení i naslouchání další 
spolupracovníky, kteří chtějí 
prožívat svou víru v církevním 
společenství plněji a opravdově – 
autenticky.  
Další setkání proběhnou 
pravděpodobně po Novém roce. 
Srdečně Vás na ně zveme, 

                                                                   
Gabriela Němčáková 

 

Tříkrálová sbírka 

2022 
 

Po loňské netradiční sbírce, kdy se 

koledníci s našimi občany nemohli 

potkat osobně, doufáme, že to 

nadcházející koledování bude už 

takové, jak jsme všichni zvyklí. 

Dá-li Bůh, vyjdeme do ulic mezi 2. a 

16. lednem 2022. Chceme přinést do 

našich domovů přání všeho dobrého a 

radost z narození Krista. 

Hledáme pro toto krásné poselství 

šikovné kluky a holky, kteří by byli 

ochotni obětovat trochu svého času a 

zapojit se do koledování.  

Hlavním dnem, kdy bychom se chtěli 

rozejít do ulic na všechny strany 

našeho města, je sobota 8. ledna. 

Před budovou Charity nám otec Libor 

požehná a my se vydáme na cestu. 

Všem, kteří se jakkoli zapojí do 

Tříkrálové sbírky, ať už jako králové, 

dárci, podporovatelé a v neposlední 

řadě všichni, kteří nás provází svými 

modlitbami, moc děkujeme. 
 

Máte-li chuť se zapojit, ozvěte se:  

Markétě Klesnilové,  

tel.: 737 615 392, e-mail: 

klesnilova.marketa@seznam.cz 

 

 
 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 
dorazí z Betléma do Rakouska 
letecky, čeští skauti si světlo 
převezmou na hranicích Reintal -
Břeclav.  Světlonoši s plamínkem 
vyrazí vlakem z Břeclavi do Brna a 
přinesou ho do katedrály na 
Petrově, kde Betlémské světlo 
předají do rukou otce biskupa 
Vojtěcha Cikrleho. Skautští kurýři 
světlo rozvezou po naší vlasti 
v sobotu 18. prosince. V neděli 
přinesou lipenští skauti plamínek 
na mši svatou do kostela sv. 
Jakuba a předají do rukou otce 
Libora. 
  
Nezapomeňme doma lucerničky, 
abychom si plamínek mohli 
přenést do svých domovů. 
 

OHLÉDNUTÍ 
 

*O druhé neděli adventní 5. 
prosince přišel po mši svaté do 
kostela sv. Jakuba svatý Mikuláš 
se dvěma andílky. Přišel, aby 
podle tradice děti podaroval. Jeho 
krátký a milý pobyt mezi námi, 
dětmi i dříve narozenými, byl 
něžnou přítomností „člověka 
plného lásky“. Děkujeme, svatý 
Mikuláši, že jsi překonal i ty 
sněhové „duchny“ a přišels. 
 
*Adventní časná středeční rána 
prožívaly děti s rodiči i mnozí další 
farníci napínavě, aby byli včas na 
mariánské mši svaté - rorátech 
s otcem Liborem.  
Ten účastníky přivítal a světýlka 
požehnal u vchodu neosvětleného 
kostela sv. Jakuba, společně 
prošli kostelem světelným 
průvodem, děti až k obětnímu 
stolu, kam světýlka položily.  
Při promluvě se shromáždily 
kolem otce Libora, aby se 
zaposlouchaly a promýšlely 
adventní cestu k Ježíškovým 
jesličkám. Společná snídaně na 
faře bývala jejich tečkou za 
rorátním ránem. 
 

 

 

mailto:klesnilova.marketa@seznam.cz
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BALÍČEK RAD NA CESTU 

ROKU 2022 od Guy Gilberta 
 

 

*Nezapomeň, že se můžeš modlit 

kdekoli a kdykoli. 

*Modli se za ty, které nemáš rád/a. 

*Stále odpouštěj, nenech se otrávit 

hněvem a nenávistí. 

*Obracej se na Pána s pokorou 

malého dítěte a pros ho, aby tě naučil, 

jak k němu mluvit. 

*Pros o vytrvalost. 

 

*Dělej všechno s láskou, i obvyklé 

každodenní činnosti. 

*Ať je každé tvé setkání s druhým 

člověkem modlitbou – setkat se 

skutečně s druhým znamená setkat se 

vnitřně s Bohem. 

*Mysli na nenahraditelnou moc 

Otčenáše. 

*Večer si přehlédni prožívání celého 

dne a vyhledávej spojení s Bohem 

srdcem k srdci.  

 

PŘEJEME VŠEM 

 

RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ 

NAROZENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA 

 

DĚKUJEME 

 

firmě TRUMF International za 

podporu našeho farního časopisu a 

přejeme požehnaný nový rok. 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Prosinec 

24.12. pátek Štědrý den: 7.00 roráty, 16.00 troubení – koledy z věže sv. Jakuba; od 22.00 otevřený kostel sv. Jakuba, 

koledy s doprovodem živé hudby 

25.12. sobota Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční, mše sv. jako v neděli, od 16.00 Živý betlém 

26.12. neděle Svatá Rodina – Ježíš, Maria a Josef – obnova manželských slibů, žehnání rodinám  

27.12. pondělí Sv. Jan Evangelista – svátek 

28.12. úterý Sv. Mláďátka – svátek 

31.12. pátek Sv. Silvestr I. - mše sv. v 16.00 u sv. Jakuba - na poděkování za uplynulý rok 

Leden 

1.1. sobota Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Nový rok. Světový den míru. Den obnovy samostatného českého 

státu 

2.1. neděle 2. neděle po Narození Páně 

3.1. pondělí Nejsvětější jméno Ježíš 

6.1. čtvrtek Slavnost Zjevení Páně / Tři králové 

7.1. pátek 1. pátek v měsíci 

8.1. sobota Tříkrálová sbírka – žehnání koledníčkům 

9.1. neděle Svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční, v pondělí začíná liturgické mezidobí 

16.1. neděle 2. neděle v mezidobí 

18.1.  úterý Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 

23.1. neděle 3. neděle v mezidobí 

30.1. neděle 4. neděle v mezidobí 

Únor 

2.2. středa Svátek Uvedení Páně do chrámu / Hromnice 

4.2. pátek 1. pátek v měsíci 

6.2. neděle 5. neděle v mezidobí 

11.2. pátek Panna Maria Lurdská 

13.2. neděle 6. neděle v mezidobí 

20.2. neděle 7. neděle v mezidobí 

22.2. úterý Svátek Stolce sv. Petra 

27.2. neděle 8. neděle v mezidobí 

Březen 

2.3. středa Popeleční středa 

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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