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POSTNÍ OBDOBÍ 
 

je příhodným časem k obnovení 

chápání křesťanského života jako 

velkého putování do domu Otcova. 

Začíná na Popeleční středu 

udělováním „popelce“- sypáním 

popela na hlavu s výzvou: Obraťte 

se a věřte evangeliu (Mk 1,15).  
 

Těmito slovy započal Ježíš své 

poslání na zemi, aby smířil lidstvo 

s Otcem a aby uvedl každého na cestu 

života. Cesta obrácení přináší 

odvrácení od zla, rozhodnutí pro 

dobro. Ve spisu evangelisty Marka se 

v úvodu setkáváme s Janem 

Křtitelem, který káže, vyzývá ke křtu, 

křtí Ježíše. Duch jako holubice  

 

 

 

 

 

 

V Lipníku nad Bečvou 

6. března 2022 

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

       NEDEJ SE PŘEMOCI ZLEM, ALE PŘEMÁHEJ ZLO DOBREM 

Drazí farníci, 
 
 

vstupujeme do další postní doby. Schválně píšu další. Vždyť kolikrát už jsme slyšeli, že se máme postit, 

modlit, dávat almužny? Proč to církev točí pořád dokola? Odpověď není až tak složitá. Tato pravidelnost 

přináší do našeho života kousek předvídatelnosti a aspoň kousíček jistoty. Možná v poslední době oceníme 

obě tyto hodnoty. 

Prožíváme velmi zajímavou dobu. Dvě minulé postní doby jsme prožili doma zavření kvůli kovidu. A letošní 

se nám také nerozjíždí úplně klasicky. Jsme svědky regulérní války na Ukrajině. To už nejsou lidská práva 

v exotické Číně, to už není Blízký východ, kde to vře v podstatě pořád. To už je za humny, to jsou Slované. Je 

pikantní, že na obou stranách děl. Vypadá to, že nejsme o tolik lepší než Arabové, Číňani či Korejci. Vypadá 

to, že i v Evropě se může odehrávat boj o moc krvavým a velmi destruktivním způsobem i ve 21. století.  

Jak na tato znamení doby odpovíme? Hodíme možná větší bankovku do sbírky, či pošleme na účet, odvezeme 

nějaký ten spacák či trochu jídla a usedneme k počítači, mobilu či televizi pěkně v teplíčku domova? 

Evangelium po nás nechce sebemrskačství – když se někde mají špatně, ani já se nemohu mít dobře. Cílem 

postu není zkomplikovat si život, ničit si životní podmínky. Postní doba nás vyzývá ke ztišení, zastavení se, 

k usednutí u Pánových nohou a k naslouchání Jeho slovu. K pozvání Ducha svatého, aby osvěcoval a dával 

směr mému životu i mému přemýšlení o něm. Postní doba nás zve, abychom především ve svém nitru zápasili 

s pokušením a se zlem. Sice tím nezměníme svět. Ale ten malý plamínek dobra, který v nás díky Boží milosti 

bude svítit, může zahnat aspoň trochu temnoty, kterou se snaží zlo kolem nás a ve světě nastolit. Všimněme si, 

jak fungují ledková světla. Nezáří díky úžasnému zdroji světla, ale díky mnoha malým diodám, které svítí nic 

moc.  

Buďme světlem světa. Usilujme o svět, ve kterém vládne pravda a láska. Nenechme si vnutit, že je to klišé. 

Není. Je to životodárná esence, nezbytná pro naše bytí. 

Váš o. Libor 
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sestupuje na Ježíše a z nebe se ozývá: 

Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si 

vyvolil. A hned byl vyveden na poušť, 

byl tam čtyřicet dní, satan ho 

pokoušel. 

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do 

Galileje a kázal Boží evangelium. 

Naplnil se čas a přiblížilo se 

království Boží. Čiňte pokání a věřte 

evangeliu. 

(Podle Vira.cz) 

 

POSTNÍ DOBA 

V NAŠICH 

FARNOSTECH: 
 

 

* 2. března - Popeleční středa – den 

přísného postu, mše sv. s udílením 

popelce: Skutečnost, že si dáváme 

sypat popel na hlavu, je znamením, 

že uznáváme svou hříšnost a chceme 

konat pokání, že se chceme čtyřicet 

dní postit jako náš Pán a že se jím 

chceme nechat nalézt a že věříme 

v Boží milosrdenství, které se na nás 

uskutečnilo, když se Ježíšovou smrtí 

a vzkříšením otevřela brána, kterou 

Adam zavřel.             (liturgie.cz) 
 

 

 

*Pobožnosti křížové cesty – každý 

pátek v 17 hodin:  

4.3. – Charita, 11.3. – senioři,      

18.3. – muži, 25.3. – mládež,        

1.4. – ministranti,  8.4.– schola, 15.4. 

o Velkém pátku  pěší křížová cesta 

ke sv. Anně v 11 hodin od kostela sv. 

Jakuba, v kostele v 15 hodin. 

 

*Postní duchovní obnova – pátek 

11.3. – mše svatá a první přednáška, 

sobota 12.3. – druhá přednáška a 

křížová cesta 

 

*Postní almužna – kasičky je možné 

si vyzvednout v kostele 

 

*Modlitba, půst, smíření 

 

* Adorační den farnosti sv. Jakuba                                                                                              
se každoročně koná v den zasvěcený 

svatému Josefovi 19. března. Mše 

svatá bude v kapli sv. Josefa v 8 

hodin ráno, chvíle před Nejsvětější 

Svátostí můžeme prožívat v čase od 9 

do 16 u sv. Jakuba. Tam by měla být 

i mše svatá s nedělní platností.  

V pátek 11. března  bude od 15 hodin 

probíhat jarní úklid kaple sv. Josefa.  

*Svatojosefská pěší pouť na sv. 

Hostýn odchod v neděli 20.3. ve 4:30 

 

*Den modliteb za misionáře – 

mučedníky - 24.3. 

 

*Zvěstování Páně 25.3. - Den 

modliteb za úctu k počatému životu a 

za nenarozené děti 

 

*Evangelia postních nedělí:  
1.  –  Lk 4,1-13 (o pokušení) 

2. – Lk 9,28b-36 (o proměnění na 

hoře) 

3. –  Lk 13,1-9 

4. – Laetare-Radostná (podle vstupní 

antifony Raduj se Jeruzaléme 

5. – Jan 8,1-11 (3.-5. o obrácení) 

 

 

Z POSELSTVÍ 

PAPEŽE FRANTIŠKA                                                           

K POSTNÍ DOBĚ  
 

Postní doba, která nás provází 

k oslavě smrti a vzkříšení Ježíše 

Krista, je dobou příhodnou pro osobní 

a společnou obnovu. Ku prospěchu 

letošní postní doby nám poslouží 

zamyšlení nad výzvou svatého Pavla 

Galaťanům: 

„Když prokazujeme dobro, 

nesmíme přitom propadnout 

únavě. Vydržíme-li, dočkáme se 

doby, kdy budeme sklízet. Dokud 

tedy máme ještě čas, prokazujme 

dobro všem.“ (Gal 6,9-10) 

Doba postní nás vyzývá, abychom se 

obrátili, změnili své smýšlení a 

uvědomili si, že pravda a krása života 

nespočívají natolik v tom, co máme, 

ale co darujeme, nikoli v tom, co 

hromadíme, nýbrž v tom, jak 

zasíváme a sdílíme dobro. Rolníkem 

je především Bůh, který stále 

velkodušně „hojně rozsévá do naší 

lidské rodiny semena dobra“. Jsme 

zváni, abychom v této postní době 

odpověděli na Boží dar přijetím jeho 

slova, které je „plné života a síly“ (Žid 

4,12). Vytrvalé naslouchání Božímu 

slovu dává v nás zrát vnímavé 

bdělosti k jeho skutkům. … Už to 

nám působí radost. Ještě větší je však 

povolání být „Božími 

spolupracovníky“ (Kor 3,9), tedy 

dobře využívat svého času (srov. Ef 

5,16) ke konání dobra, a tak zasévat. 

Povolání zasévat dobro nelze vnímat 

jako zátěž, nýbrž jako milost, kterou 

nás Stvořitel vtahuje do své 

velkorysosti, abychom i my spolu 

s ním přinášeli plody. … Prosme 

Boha o trpělivou vytrvalost rolníka 

(srov. Jak 5,7), abychom neztráceli 

trpělivost v konání dobra krok za 

krokem. …Půst připraví půdu, 

modlitby ji zkypří, dobrosrdečnost ji 

zúrodní. … Panna Maria, z jejíhož 

lůna se zrodil Spasitel a která 

uchovávala všechno ve svém srdci a 

rozvažovala o tom (srov. Lk 2,19), ať 

nám vyprosí dar vytrvalosti a je nám 

svou mateřskou něhou nablízku, aby 

tento čas obrácení přinesl plody věčné 

spásy.  

(Převzato z Radio Vaticana, 

zkráceno) 

 

TŘÍKRÁLOVÁ 

SBÍRKA 2022 
Letošní sbírka byla velmi úspěšná. 

První dva týdny v lednu bylo 

možné přispět svým darem do 

pokladniček králů, kteří se letos 

opět mohli vydat do ulic, navštívit 

nás osobně, popřát nám vše dobré 

do nového roku a prostřednictvím 

nápisu K+M+B+2022 na dveře 

nám předat i požehnání pro naše 

domovy. 
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Všem koledníčkům děkujeme za 

jejich nasazení a ochotu, se kterou 

tuto službu přijali. Děkujeme 

i jejich rodičům za podporu 

a samozřejmě i vedoucím 

kolednických skupinek a všem, 

kteří se podíleli na přípravách. 

Velký dík patří i vám všem 

dárcům, kteří jste neváhali 

s přispěním jakékoli finanční 

částky do tříkrálových 

pokladniček. 

Děkujeme za vaši štědrost!  

Upřímné Pán Bůh zaplať! 

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2022 

budeme realizovat:  

 přímou finanční pomoc 

osamělým rodičům nebo rodinám 

s dětmi s postižením, opuštěným 

seniorům a lidem v krizových 

situacích  

 pořízení nových zdravotnických, 

kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek 

 podporu poskytovaných 

sociálních služeb:  

Charitní pečovatelské služby 

Osobní asistence  

Denního centra Archa  

Nízkoprahovky Fénix  

 podporu domácí zdravotní péče 

hospicového typu – doprovázení 

nevyléčitelně nemocných v jejich 

domácím prostředí. 

 

ZA MÍR MEZI 

NÁRODY 
 

Postní dobou se ubíráme různými 

kroky. Mezi ty drobné, ale 

vyznačující se silou, patří modlitba. 

Papež František vyzýval mnohokrát 

k modlitbě za mír, i Popeleční středu 

2. března označil za Mezinárodní 

den modliteb za mír. Krátce před 

začátkem postní doby se ukázala 

naléhavá potřeba modlitby, skutku, 

který mohu vykonat „tady a teď“, 

modlitby za mír, za moudrost vlád a 

představitelů velmocí.  Je možná 

dobré vědět, že takovým 

modlitebním společenstvím 

modlitby za mír mezi národy je 

Modlitební liga císaře Karla za mír 

mezi národy. Od smrti tohoto 

panovníka, blahoslaveného Karla I., 

uplyne v této postní době 1. dubna 

sto let. Byl to poslední císař 

rakouský, poslední král uherský a 

poslední král český. Narodil se 17. 

srpna 1887, dostal katolickou 

výchovu. Od dětství jej provázela 

modlitební skupina lidí, protože 

jedna stigmatizovaná řeholnice 

z kláštera voršilek nečekaně 

předpověděla útoky na jeho osobu a 

velké utrpení. Stal se příkladem 

křesťana žijícího v těžkostech 

moderní doby – ve veřejném životě 

jako křesťan panovník, v osobním 

životě jako manžel a otec rodiny. 

 

Výnos z pokladniček Tříkrálové sbírky 2022 
Charita Hranice celkem 1 621 774 Kč 

Středisko Lipník nad Bečvou 461 982 Kč 

Lipník nad Bečvou - město 148 200 Kč 

Osek nad Bečvou 49 679 Kč 

Týn nad Bečvou 16 407 Kč 

Bohuslávky 3 740 Kč 
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Mezi jiným se zasazoval o mír a 

spravedlnost ve všech sférách a na 

všech úrovních života, od rodiny po 

národy. Po zavraždění arcivévody 

Františka Ferdinanda v Sarajevu 28. 

srpna 1914 se stal nástupcem trůnu 

Rakouska-Uherska. Smrt císaře 

Františka Josefa I. uprostřed války, 

21. listopadu 1916, ho učinila 

rakouským císařem.  

Světlo ke všem rozhodnutím hledal 

v modlitbě. Již v raném věku vyrostla 

v Karlovi velká láska k Nejsvětější 

Svátosti a k Božskému Srdci 

Ježíšovu. Po válce byl poslán do exilu 

na Madeiru, kde žil s rodinou 

v chudobě, smrtelně onemocněl, 

nemoc pojal jako oběť na obrácení 

svých národů. Zemřel 1. dubna 1922. 

Bylo mu třicet pět roků.  

V Brandýse nad Labem a ve Staré 

Boleslavi prožil plných pět let svého 

života, zde se identifikoval 

s katolickými tradicemi českého 

národa, s tradicí svatého knížete 

Václava a s tradicí Palladia země 

české. Moto jeho života: Vždy a ve 

všem je mým úsilím poznat co 

nejjistěji Boží vůli a následovat ji co 

nejdokonaleji. 

 

TVÁŘ PLNÁ SVĚTLA 
 

je kniha z pera Marie Holkové a 

představuje svatého Františka 

Saleského, katolického teologa, 

spisovatele a myslitele, biskupa 

ženevského, Učitele církve. 

Připomínáme si spolu se salesiány, 

kteří nesou jeho jméno, životní data 

tohoto „světce laskavosti“, zvláště 28. 

prosinec 1622 – datum jeho odchodu 

k Otci v šedesáti pěti letech.  

Rok 2022 prožívá salesiánská rodina i 

její přátelé a příznivci milostivé léto 

svatého Františka Saleského.  

Jeho svátek slavíme vždy 24. ledna 

jako patrona katolického tisku, 

novinářů, spisovatelů, patrona 

salesiánů. Při tvorbě našich Farních 

listů se k němu často obracíme. On 

sám, když nemohl jinak, jako biskup 

a nadšený apoštol ve své oblasti 

Ženevského a Annecyského jezera, 

obracel srdce místních obyvatel 

letáky a dopisy. Jeho knižní dílo 

představuje Úvod do zbožného života 

a Pojednání o lásce k Bohu.  

 

V Salesiánském magazínu 1/22 je 

malá a důležitá výzva. Protože je tento 

rok i rokem novinářů, modlete se za 

novináře! Často se dostávají do 

situace, kdy je velice obtížné 

rozlišovat pravdu. Svatý Františku, 

přimlouvej se za novináře, pomáhej 

jim strážit pravdu a spravedlnost. 

 

 
 

 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ .... 

Březen 

2.3. středa Popeleční středa, mše sv. v 18.30 

4.3. pátek Křížová cesta v 17 hodin - Charita 

6.3. neděle 1. neděle postní 

11.3. pátek Křížová cesta v 17 hodin – senioři;  po mši sv. začíná Postní duchovní obnova  

12.3. sobota Postní duchovní obnova 

13.3. neděle 2. neděle postní 

18.3. pátek Křížová cesta v 17 hodin - muži 

19.3. sobota  Slavnost sv. Josefa - adorační den lipenské farnosti 

20.3. neděle 3. neděle postní;  Svatojosefská pěší pouť na sv. Hostýn – ve 4.30 ráno odchod od zvonice 

25.3. pátek Křížová cesta v 17 hodin – mládež, Zvěstování Páně 

27.3. neděle 4. neděle postní Laetere / Radostná 

Duben 

1.4 pátek Křížová cesta v 17 hodin - ministranti 

3.4. neděle 5. neděle postní 

8.4. pátek Křížová cesta v 17 hodin - schola 

10.4. neděle Květná neděle 
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