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SVATÝ TÝDEN 
 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
  

Hosana synu Davidovu 

V Jeruzalémě pobýval Ježíš 

mnohokrát. Poprvé jako děťátko, 

které přinesli Josef s Marií do chrámu, 

potom jako dvanáctiletý chlapec. 

Později při své činnosti častěji. 

Jednou ovlivnil život předního 

z židovských mužů Nikodéma, jindy 

uzdravil přes třicet let nemocného      u 

rybníka Bethesdy, slepého od 

narození, mnohokrát hovořil a učil na 

chrámovém nádvoří. A kolik 

nepřátelství zde zakusil od vlivných 

 

 

 

 

 

V Lipníku nad Bečvou 

10. dubna 2022 

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

KÉŽ BY PAPRSKY TVÉHO SLAVNÉHO VZKŘÍŠENÍ, PANE JEŽÍŠI, 

PADLY DO VŠECH CHVIL NAŠEHO ŽIVOTA 
 

Věřím a miluji toho, který se za mne vydal, který pravdu ve své životodárné plnosti přinesl a 

oznámil, který za ni zemřel a v její věčné síle a moci vstal z mrtvých. Ježíš Kristus je náš Pán, 

který žil na tomto světě a smířil nás se svým Otcem. Je Pravda, o níž platí nádherné 

přislíbení: Pravda vás osvobodí! 

Milí farníci, 

 

chystáme se prožívat další Velikonoce. Pocovidové – díky Bohu! Zamýšlíme se nad utrpením Pána Ježíše, které 

předcházelo velikonoční radosti. Ale když se podíváme kolem sebe, vidíme, že člověk je schopný obrovského 

násilí i v 21. století. Že je pořád na světě mnoho míst – nejen na Ukrajině, kde lidé musí nelidsky trpět kvůli zlobě a 

nenávisti jiných lidí. Nenávist a zloba pořád hrají v lidské společnosti větší roli než by bylo zdrávo. Můžeme s tím 

něco dělat? Máme s tím něco dělat? 

Ježíš nás zve k následování. Šel sám křížovou cestu. Jeho dřívější posluchači volali: „Ukřižuj!“, učedníci se 

rozutekli, sledovali to zpovzdálí, matka ho provází alespoň pohledem. Je sám. Vypadá to, že i Bůh ho opustil. 

Naštěstí nezahodil kříž. Dokonal své dílo spásy. A Bůh Ho vzkřísil.  

I mně se jde mnohdy těžko. Lidé ke mně často nejsou na první dobrou hodní. Bůh neřeší všechny mé problémy 

máváním kouzelného proutku. A přesto se po mě chce, abych i já posvěcoval svět, abych za sebou nechával dobrou 

stopu. S pomocí Boží to jde. Víme, že Kristus nezůstal v hrobě, věříme, že žije, že vstal z mrtvých, že zvítězil. A že 

vítězství chystá i pro každého z nás. 

Nebojme se tedy, když procházíme bolestnější etapou své cesty a mějme před očima Krista vzkříšeného, který 

překonává nenávist a zlobu, poráží hřích, žije, byť na sobě nese rány. Buďme Kristovi, ať můžeme stát na straně 

vítězů! 

Váš o. Libor 
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činitelů, kteří byli naplnění zlobou 

vůči Nazaretskému, jenž byl mocný 

ve slovech a skutcích a k němuž se 

upínaly zástupy lidu. 

Prorok Zachariáš předpověděl, že 

jednou zaslíbený král, Mesiáš, do 

Jeruzaléma „přijde spravedlivý a 

spasení plný, chudý, sedící na oslu, 

totiž na oslátku mladém“ a dále 

„nepřijde jako válečný hrdina… 

přijde jako král pokoje…“ Jásotem 

byl v Jeruzalémě Ježíš vítán a 

oslavován HOSANA SYNU 

DAVIDOVU! Město bylo plné lidí, 

Židé v těchto dnech dorazili 

z okolních zemí na svátek Velké noci, 

který slavili z vděčnosti za Boží 

vysvobození z Egypta. 
 

ZELENÝ ČTVRTEK  
 

První den svátků je čtvrtek.  Pán Ježíš 

se sešel se svými učedníky při večeři 

a jedli velikonočního beránka. Věděl, 

že beránek je předobrazem, on že je 

pravým velikonočním beránkem, 

který svůj život obětuje, aby mohli 

lidé vyjít z otroctví hříchu do pravé 

svobody Ducha. Věděl, že 

následujícího dne jeho utrpení 

vyvrcholí. Když byli všichni pospolu, 

Pán vzal chléb, děkoval Otci v nebi, 

lámal jej a dával učedníkům: Vezměte 

a jezte, toto je mé tělo, které se za vás 

vydává. To čiňte na mou památku. 

Potom vzal kalich, děkoval, dával 

učedníkům a pravil: Vezměte a pijte, 

toto je kalich mé krve, která se za vás 

vylévá…. Byla ustanovena 

Eucharistie a svátost kněžství. Jidáš se 

vydal zradit. Pán se svými učedníky 

se vydal do Getseman, vědomě trpět a 

zemřít jako pravý velikonoční 

Beránek. 

Následovala těžká noc ze čtvrtku na 

pátek. Ve velekněžském paláci 

nedaleko chrámu zasedají představení 

židovské obce, v jejím čele nejvyšší 

kněz Kaifáš a jeho tchán, bývalý 

nejvyšší kněz Annáš. Vyslýchali Pána 

Ježíše, soudili a odsoudili. Nevěřili, 

že je Boží Syn. Přáli si jeho smrt, ale 

neměli právo rozsudku smrti. To měl 

jen římský císař nebo císařův 

zástupce, a tím byl tehdy Pontský 

Pilát. Ježíš byl odsouzen k smrti na 

kříži. To bylo páteční ráno.  
 

VELKÝ PÁTEK 
 

Ježíšovo odsouzení a cestu na 

popraviště jsme zvláště v době postní 

prožívali společně mnohokrát a bude 

tomu tak i v tento den. „Cesta kříže je 

cesta našeho vykoupení. Když 

rozjímáme o utrpení, smrti a 

zmrtvýchvstání našeho Pána a 

Spasitele Ježíše Krista, stáváme se 

spoluúčastníky nejcennějších hodin 

Ježíšova pozemského života. Na této 

cestě Ježíš dovršil své vykupitelské 

poslání.“ 

 

 

 

BÍLÁ SOBOTA 
 

V pátek v šest hodin večer začínala 

sobota, těla ukřižovaných musela být 

v poslední páteční chvíli pohřbena. O 

pohřeb Božího Syna se postaral Josef 

z Arimatie, a když vymohl na Pilátovi 

Ježíšovo tělo, vzal bílé plátno, spolu 

s Nikodémem a několika přáteli tělo 

omyli, zabalili do plátna a uložili do 

nového hrobu Josefa z Arimatie. 

V tichu soboty se modlíme u Božího 

hrobu. 
 

 

 
 

 

NEDĚLE 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 
 

Marie Magdalena, matka mladšího 

Jakuba a Salome nakoupily vonné 

masti a vyšly ještě před svítáním 

k Ježíšovu hrobu. Kámen byl odvalen 

a dva andělé jim řekli: Nebojte se! 

Hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 

Není zde; byl vzkříšen, vstal 

z mrtvých, jak řekl. Pojďte se podívat 

na to místo, kde ležel. Jděte rychle 

povědět jeho učedníkům, že byl 

vzkříšen z mrtvých. Jde před nimi do 

Galileje. Tam jej uzří.“ 

 
Připraveno podle G. F.:  

Příběhy dosud živé 

 

PRAVDA 

JEŽÍŠ PŘED PILÁTEM 

Jan 18,37 
 

„Pilát mu řekl: Jsi tedy přece král? 

Ježíš odpověděl: Ano, já jsem král. 

Já jsem se proto narodil – proto 

jsem na svět přišel, abych vydal 

svědectví pravdě. Každý, kdo je 

z pravdy, slyší můj hlas.“                                       

 

V běžné mluvě znamená pravda 

pravdivý soulad myšlenky se 

skutečností. Biblický pojem pravdy, 

vycházející z náboženské zkušenosti 

setkání s Bohem, je jiný. V Starém 

zákoně je pravda prakticky totožná 

s věrností smlouvě uzavřené Bohem, 

v Novém zákoně znamená pravda 

plnost, zjevenou v osobě Kristově. 

Hebrejské slovo aman a z něj 

odvozené emet (pravda) znamená: 

pevný, trvalý, jistý, důvěryhodný; 

pravdivé je tedy to, co je trvalé, 

vyzkoušené a co poskytuje podporu. 

Pravdivý mír je mír trvalý a důkladný, 

cesta pravdy je cesta, která vede 

bezpečně k cíli. „V pravdě“ znamená 

někdy totéž co trvale, navždy. Jako 

lidská nebo božská vlastnost znamená 

pak věrnost, protože věrnost vede 

k důvěře. 

Emet je též spojováno se Slovem 

Božím a jeho zákonem. V Novém 

zákoně se klade na místo výrazu 

„pravda Zákona“, „pravda evangelia“ 
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nebo „slovo pravdy“. K přijetí 

evangelijní pravdy je zapotřebí víry, 

víra však není oddělitelná od lásky 

k pravdě. Dospět k poznání pravdy 

znamená přijmout evangelium, stát se 

křesťanem, protože právě křesťan je 

člověkem, který poznal pravdu, která 

není ničím jiným, než křesťanskou 

vírou… Pravda je slovem, kterého se 

nám dostává od Krista a které nás má 

přivést k víře v něho. Kristus hlásal 

pravdu, slovo, které slyšel u Otce, a 

vydává jí svědectví. Kráčet v pravdě 

je totéž jako zachovávat přikázání 

lásky a nechat se ve vlastním jednání 

vést pravdou a vírou. Klanět se 

v Duchu a v pravdě je klanění, které 

vyvěrá z nitra, bohoslužba, 

prodchnutá Duchem a Ježíšovou 

pravdou, činnou skrze ty, kdo prošli 

novým zrozením. Pravda 

v křesťanském smyslu slova je 

obsažena v evangeliu jako slovo, 

kterým se zjevuje Otec, přítomný 

v Ježíši Kristu; je to pravda, prozářená 

Duchem, který nás vede k jejímu 

přijetí ve víře a k proměně celého 

života v souladu s ní. Tuto pravdu 

nám zprostředkovávají posvátné 

knihy. 
(úryvky z hesla Pravda ze Slovníku 

biblické teologie) 

 

10. ročník 

svatojosefské pěší 

pouti na Sv. Hostýn 
 

Po dvouleté přestávce se letos opět 

konala pěší pouť na Sv. Hostýn.  Ráno 

ve 4.30 hod vyprovodil poutnickým 

požehnáním otec Libor pět poutníků. 

Po tradičním milém pohoštění v auto-

busové zastávce v Hlinsku se další 

připojili v Kladníkách, někteří přijeli 

do Sovadiny.  Dvě poutnice jely na 

kolech a další dojeli autem či 

autobusem, takže nahoře na mši jsme 

se sešli v docela početné skupině. Byl 

to 10. ročník a počasí bylo letos jako 

za odměnu – zmrzlá zem po nohama a 

jasné sluníčko nad námi. 
 

Z DUCHOVNÍ 

OBNOVY NA 

LIPENSKÉ FAŘE 
 

Učebnu tentokrát místo dětí zaplnily 

skoro tři desítky farníků od juniorů po 

seniory včetně. Otec Libor vedl naše 

myšlenky cestou exhortace papeže 

Františka Amoris Laetitia, především 

články 14, 29 a 33.  

První přednáška se týkala pohledu na 

rodinu z různých světových hledisek, 

začínali jsme od Adama a Evy, tedy 

Písmem svatým a jeho dotýkání 

tajemství rodiny. Článek 29 mluví o 

rodině jako o společenství osob, které 

se jako jednotlivé kameny podílejí na 

stavbě domu, který se stává prostorem 

pro posvěcování a vytváření Božího 

chrámu. Rodina může být místem, 

kde přebývá Bůh, není tedy jen 

uspořádanou hromadou kamení, ale 

spojením mezi nebem a zemí. 

Po usebraném pobytu v Meditační 

zahradě a v kostele sv. Jakuba jsme 

byli s naším Pánem na Křížové cestě. 

Druhá přednáška byla vhledem do 

papežova nahlížení na realitu rodin 

skrze článek 33. Bylo zmíněno napětí 

vytvářené hromaděním, konzumem, 

individualitou; byly pojmenovány 

mnohé pojmy současnosti: kultura 

prozatímnosti – citové přecházení od 

jednoho k druhému, co mě přestane 

těšit, odkládám, odmítání společného 

stárnutí, problémy častěji 

vytěsňujeme, než řešíme, 

problematika genderu (pohlaví) – 

stvoření musí být přijato jako dar, 

přijmout své lidství a respektovat, jak 

bylo stvořeno. Manželství a důvěra, 

krize, rozvody, důsledky pro děti – 

NIKDY nedělejme z dětí rukojmí! 

Život v rodině = pedagogický proces, 

je to neustálý proces učení. 

Smrt v rodině – zemřelá milovaná 

osoba nepotřebuje naše utrpení, 

komunikace s mrtvými je modlitba; je 

třeba připravit se na smrt a na shledání 

s našimi zemřelými. 

Zakončení duchovní obnovy bylo při 

mši svaté v 16 hodin v kostele sv. 

Františka. V homilii se otec Libor 

zamýšlel nad otcem z podobenství o 

marnotratném synu, nad vztahy a nad 

výchovou. 

Děkujeme otci Liborovi za postní 

obnovu a pěknou postní sobotu 26. 

března 2022 a usilujme kráčet vpřed 

realitou svých nedostatků k ideálu, 

který neztrácejme ze zřetele.  

 

DĚTEM 

 
Kdo to byl? Na tuto otázku jsou 

odpovědi v desíti slokách jedné písně 

zpěvníku „Zpíváme si písničku“. 

Poslední sloka je o Velikonocích. 

Když doplníte vynechaná písmena, 

potvrdí se, co už víte, co o 

Velikonocích slavíme:  
 

K-o, to by-, k-o  t-  b--,  k-o  

ž--ot  na  k--ž  p-l-ž-l? K-o 

z  h-o-u  v-t-l, to snad už v-š! 

J-- íš, J-ž-š, J---š. 

 
 

 
 

MODLITBA 

ZA VNOUČATA 
 

Pane, pozvedám k tobě svá 

vnoučata. Dej jim srdce 

poddajné tobě, tvému slovu a 

tvým cestám. Učiň, aby tě chtěla 

znát a sloužit ti. Kéž se jejich 

srdce stále obrací k tobě, aby se 

v nich nemohla rozhostit 

tvrdost. Nauč je obracet se 

k tobě jako ke zdroji veškerého 

dobrého ovoce jejich života. 

 

 

To, jací jsme lidé, se pozná 

podle ovoce, které v životě 

přinášíme. Chceme, aby naše 

děti, naše vnoučata přinášela 

dobré ovoce, neboť to ukazuje, 

že patří Pánu. Ježíš byl vzkříšen 

z mrtvých nejen proto, aby nás 

zachránil a my s ním mohli žít 

navěky, ale i proto, abychom už 

teď měli lepší život a oslavovali 

ho zde na zemi. 

 
Podle Stormie  Omartianová 

Síla modlitby 
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SVATÁ MATKO BOŽÍ, 

stojící pod křížem, Ježíš 

pohleděl na učedníka 

stojícího vedle tebe a řekl ti: 

„Hle, tvůj syn.“ Svěřil ti tak 

každého z nás. Učedníkovi, 

a v něm každému z nás, 

řekl: Hle, tvá matka.“                                   

 

 

Matko, toužíme tě nyní přivést 

do svého života a do svých 

dějin. Lidstvo, zničené a 

ztrápené, stojí pod křížem 

spolu s tebou. Chce se svěřit 

tobě, skrze tebe se zasvětit 

Kristu. Ukrajinský národ a 

ruský národ tě s láskou 

uctívá, k tobě se utíká.   
 

Pro ně, a pro všechny národy 

ničené válkou, hladem, 

nespravedlností a bídou, zní 

tlukot tvého Srdce.   

Matko Boží a Matko naše, 

proto se svěřujeme tobě a 

zasvěcujeme tvému Nepo-

skvrněnému Srdci…. 
 

Ze zásvětné modlitby papeže 

Františka  –25. března 2022 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ... 

Duben 

10. 4. neděle Květná neděle – Palmová, svěcení ratolestí u kaple sv. Josefa v 9.15 

14. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek – dopoledne mše sv. v katedrále, v 18.30 u sv. Jakuba v Lipníku  

15. 4. pátek Velký pátek –  den přísného postu, v 8 hod u sv. Jakuba společný breviář, Křížová cesta v přírodě v 11.00 

hodin, velkopáteční obřady v 18.30 

16. 4. sobota Bílá sobota – v 8 hod. společný breviář, bdění u Božího hrobu 10 – 16 hodin, velikonoční vigilie od 20.00 

17. 4. neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční, obvyklý pořad bohoslužeb 

 

18. 4. pondělí Pondělí velikonoční – mše sv. v Lipníku v 8 hodin 

23. 4. sobota Sobota velikonoční, sv. Vojtěch 

24. 4. neděle 2. neděle velikonoční - Neděle Božího milosrdenství 

 

25. 4. pondělí Sv. Marek, svátek 

29. 4. pátek Sv. Kateřina Sienská, svátek 

Květen 

1. 5. neděle 3. neděle velikonoční, sv. Josef Dělník 

4. 5. středa Sv. Florián, patron hasičů 

6. 5. pátek První pátek v měsíci, sv. Jan Sarkander 

8. 5. neděle 4. neděle velikonoční - Panna Maria Prostřednice všech milostí, Svátek matek, Den vítězství - státní 

svátek 

13. 5. pátek Panna Maria Fatimská 

15. 5. neděle 5. neděle velikonoční 

16. 5. pondělí Sv. Jan Nepomucký, svátek 

22. 5. neděle 6. neděle velikonoční; Den modliteb za pronásledované křesťany 

26. 5. čtvrtek Nanebevstoupení Páně, slavnost, začíná novéna k Duchu Svatému 

29. 5. neděle 7. neděle velikonoční; Světový den sdělovacích prostředků; První svaté přijímání 

31. 5. úterý Navštívení Panny Marie, svátek 

Červen 

3. 6. pátek První pátek v měsíci 

 

5. 6. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého, Boží hod svatodušní 
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