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JEŽÍŠ UDĚLUJE 

DUCHA 
 

Ježíš daruje své církvi po svém 

Zmrtvýchvstání svého Ducha. Pod 

jeho vlivem církev znovu koná, co 

konal Ježíš: hlásá jeho slovo, opakuje 

jeho modlitbu, pokračuje v lámání 

chleba a v díkůčinění, on udržuje 

mezi bratřími jednotu, jaká kdysi 

panovala okolo Ježíše. “Protože Duch 

je náš život, ať nás Duch vede také 

k jednání a ať promění tělesného 

člověka, malé děti v Kristu, v „muže 

duchovní“, píše svatý Pavel ve svých 

V Lipníku nad Bečvou 

5. června 2022 

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

BOŽE, OSVĚCUJ SVĚTLEM SVÉHO DUCHA VŠECHNY LIDI,  

ABY SE BOLEST ZMĚNILA V RADOST  

A VÁLKY VE VYTOUŽENÝ MÍR 

Milí farníci, 

velikonoční doba končí slavností Seslání Ducha svatého. Tento Duch svatý, ale též Utěšitel, Přímluvce a Průvodce 

byl dán apoštolům, ale též celé církvi, aby ji provázel v životě podle evangelia. Celou velikonoční dobu 

doprovázíme apoštoly, kteří se postupně vyrovnávají s Ježíšovým ne moc příjemným odchodem. Ano, vstal 

z mrtvých, ale co tomu předcházelo? A co to znamená? Až přijetí Ducha je přimělo postavit se na vlastní nohy a 

nést lidem svědectví evangelia. Nepřestali mít strach z odmítnutí, ale uvědomili si, že o tom to není. Oni nemají 

nikoho převracet na víru. Oni mají být svědky svého Mistra. Mají být nástroji, které si Duch použije k tomu, aby 

On mohl zapalovat další a nová srdce. 

Po Velikonocích na nás čeká několik akcí, skrze které můžeme i my vydávat svědectví o našem Mistru, kterému 

jsme uvěřili a kterého jsme přijali. Možná úplně nevíme, jak. Zkusme to uchopit tak, že nejdříve budeme prožívat 

společenství s Ním a budeme otevření vedení Jeho Duchem, který nám vnukne ta správná slova a konkrétní skutky, 

jak uskutečňovat společenství s lidmi – těmi kostelovými i těmi méně kostelovými. Bude k tomu příležitost při 

prvním svatém přijímání, při Noci kostelů, o Božím Těle, ale letos ještě při dvou mimořádných slavnostech. 

V sobotu 11. června bude v rámci oslav 700 let od první písemné zmínky o Oseku v oseckém kostele mše svatá, 

kterou bude slavit otec biskup Antonín Basler. O týden později budou stejné výročí slavit v Bohuslávkách, které 

jsou součástí farnosti Lipník. Tam sice pan biskup nepřijede, ale i zde budou oslavy a sjezd rodáků začínat mší 

svatou v 8:30 u místní kaple. Obě tyto události jsou příležitostí, jak se setkat, podělit se o radost z víry, oslovit. 

Nedělám si iluze, že zrovna tyto události přivedou davy lidí natrvalo do kostela. Ale o to nejspíš vůbec nejde. Pořád 

se najdou tací, kteří i když nejsou zrovna praktikující a možná věří hodně po svém, přece jen mají i potřebu 

setkávat se s oficiální církví. A pro nás to může být příležitost „vydávat počet ze své naděje“. A také prakticky 

vytvářet společenství lásky, které stojí na pozvání a ne na hodnocení, kdo si zaslouží a kdo ne, kdo je dost hodný a 

kdo méně. Tímto vás na tyto oslavy také zvu! A nejen na tu duchovní část, ale i na mnohé další aktivity bohatého 

programu. 

                                                                                                                                                                    Otec Libor 
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listech Galatským, Římanům, 

Efezanům, Korintským a také nám.  

 

DUCH SVATÝ - BOŽÍ 

DAR 
 

„Bůh je láska“ a láska je první dar, 

jsou v ní totiž zahrnuty všechny 

ostatní. Tato „Boží láska je nám vylita 

do srdce skrze Ducha Svatého, který 

nám byl dán (Řím 5,5). Díky síle 

Ducha mohou Boží děti přinášet 

plody. Ten, který nás naštípil na pravý 

vinný kmen, dá, že budeme přinášet 

„ovoce Ducha, jímž je láska, radost, 

pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, 

věrnost, tichost, zdrženlivost“ 

(Gal 5,22-23). 

 

DARY DUCHA 

SVATÉHO 

 

Moudrost a rozum:  
dar pravého poznání sebe a svých 

darů, moudrost, jak správně poznat 

své dary a schopnosti; dar rozlišování 

(povolání v církvi i ve světě; Boží 

vůle); dar správně uspořádat čas (na 

modlitbu, Písmo, rodinu, přátele); dar 

číst Boží slovo; dar moudrosti 

k vedení rodiny, společenství. 

Rada a síla: dar proroctví, dar hlásání 

Božího slova, dar povzbuzujícího 

slova, dar citlivého napomínání, dar 

oslovit nevěřící a hledající, dary síly 

k plnění svého poslání (doma, v práci, 

ve společenství), dary ke službě 

potřebným. 

Poznání a bázeň Boží:  

dar hlubšího poznání Boha Otce, 

Ježíše Krista, Ducha Svatého, dar 

hlubšího poznání Božího slova, dar 

pravé bázně Boží a osvobození ze 

strachu z Boha. 

Zbožnost: dar hlubší modlitby, dar 

soucitné přímluvné modlitby, dar 

jazyků, dar výkladu. 

 

                            (podle pastorace.cz) 

 

OBRAZY – SYMBOLY                                                                                                   

DUCHA SVATÉHO 

V BIBLI: 
 

Vítr, oheň, oblak, voda, olej, dech, 

světlo, holubice. 

 

OBLAK 

 

Před jejich zraky byl vyzdvižen a 

oblak jim ho vzal z očí a oblak ho 

zjeví jako Syna člověka v jeho slávě 

v den jeho příchodu. (KKC) 

Podobně jako noc nebo stín je i oblak 

nositelem náboženského symbolismu. 

Může s ním být spojována 

náboženská zkušenost blízké a 

laskavé Boží přítomnosti, ale také 

trestu Boha, který skrývá svou tvář. 

Zjevuje Boží přítomnost, ale zároveň 

ji zahaluje do tajemství. Tak 

Hospodin vedl Izraelity z Egypta 

v oblačném sloupu ve dne, v ohnivém 

v noci. Bůh promlouvá „zprostředku 

ohně, oblaku a mrákoty mocným 

hlasem“ (Dt 5,22), když oznamuje 

Desatero. Při Kristově Proměnění 

ukazuje přítomnost oblaku přítomnost 

Boží, ale i slávu Syna. Na hoře 

Proměnění nezahalil oblak jen Ježíše 

a jeho nebeské průvodce, ale také 

učedníky. Symbolicky tak spojil nebe 

se zemí a potvrdil společenství 

učedníků s Ježíšem, prostřednictvím 

jeho Slova. Až nadejde poslední den, 

Syn člověka se vrátí na nebeských 

oblacích. (Slovník biblické teologie) 

Duch Svatý je božskou osobou 

s nekonečnou moudrostí, svatostí a 

něžností. On je tím, koho máme 

pozvat, aby byl aktivně činný 

v našich životech, aby působil v nás 

a skrze nás. 

 

CARLO ACUTIS                                                                                                                                                                         

„DÁLNICE DO NEBE“ 

 

„Dálnicí do nebe“ byla pro Carlo 

Acutise Eucharistie. Carlo byl italský 

katolický počítačový programátor, 

nejvíce známý tím, že po celém světě 

zkatalogizoval Eucharistické zázraky 

na webové stránky, které vytvořil 

v posledních měsících svého mladého 

života. Zabýval se tím od jedenácti 

let. Narodil se 3. května 1991 

v Londýně, 13. května byl pokřtěn a 

8. září 1991 se rodiče, kteří v Anglii 

pracovali, vrací do Itálie, do Milána. 

Zde v roce 1995 nastupuje do 

TAJENKA                                                                                                                 
z myšlenek a chování Carla Acutise. 

V tajence hledáme chybějící slovo ve větě:    Eucharistie je moje autostráda do …. .  

Najdeme je prostřednictvím chybějících slov v následujících větách:     

1. a 2. řádek: Carlo se modlil ……. každý …  .   

3. řádek.: …. láska může z velké krize udělat velkou milost.  

4. řádek: Neustále pros svého anděla strážného, musí se stát tvým nejlepším   …….. . 

 

    *    

    *    

    *    

    *    
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mateřské školy, v roce 1997 do 

základní školy. V roce 1998, 16. 

června – v sedmi letech – přijal 

první svaté přijímání, a to vzhledem 

ke své neobvyklé zralosti ve věcech 

víry a díky své mimořádné lásce 

k Ježíši ve svátosti Eucharistie. Od 

té doby nikdy nevynechal 

každodenní schůzku s Ježíšem při 

mši svaté. Carlo jako dítě si rád hrál 

v přírodě, rád pouštěl draka, oblíbil 

si zvířata, hrával fotbal, od malička 

projevoval zájem o Boží věci. Byl 

známý svou veselou povahou, 

počítačovými dovednostmi a také 

hlubokou oddaností Eucharistii, 

která se stala základním tématem 

jeho života. Jako průvodce životem 

měl světce: sv. Františka z Assisi, 

sv. Františka a Hyacintu Marto, sv. 

Dominika Savia, sv. Tarsicia a sv. 

Bernardettu Soubirous. Byl oddán 

Panně Marii, kterou považoval za 

svou důvěrnici, každý den se modlil 

růženec a říkal: „Maria je jedinou 

ženou mého života“. Zastával se 

zdravotně postižených vrstevníků, 

staral se o přátele z rozvedených 

rodin. Když onemocněl leukémií, 

nabídl své bolesti za Svatého otce, 

za celou církev: „Nabízím Pánu 

utrpení, které budu muset snášet, za 

papeže a za církev a abych nemusel 

být v očistci, ale mohl jít přímo do 

nebe“, řekl svým rodičům. Zemřel 

v patnácti letech v nemocnici 

v Monze ve čtvrtek 12. října 2006, 

na jeho pohřbu v sobotu 14. října 

bylo i mnoho bezdomovců, kterým 

pomáhal ze svých úspor a tím, co si 

odřekl. Blahořečen byl v Assisi 

v bazilice svatého Františka 10. října 

2020. Jeho atributy jsou: Nejsvětější 

svátost oltářní, růženec, notebook. 

 

Děti, mládeži,  
 

tento záznam o Carlu Acutisovi je 

připravený podle Wikipedie. Na 

internetu najdeme mnoho zajímavého 

o tomto světci, našem současníku, 

který dokazuje, že svatost je možná i 

v době moderních technologií. Učme 

se, jak je správně využívat pro dobro 

své i bližních. Modleme se, aby se 

Carlo za nás přimlouval a získal pro 

nás mnoho milostí. 

„Máme větší štěstí než apoštolové, 

kteří žili s Ježíšem před dvěma tisíci 

lety. Abychom se s ním setkali, stačí, 

když vejdeme do kostela“.  

                           Carlo Acutis 

 

NOC KOSTELŮ 
 

 

Zastav se a dýchej během NOCI 

KOSTELŮ v Lipníku 

 

Majestátné sakrální prostory, řeč 

umění a síla dechu. To vše nabízí 

NOC KOSTELŮ v Lipníku nad 

Bečvou. Jste ve spěchu, uvažujete, 

zda jdete po správné cestě, hledáte 

místo, kde můžete prostě jen být? 

Přijďte na NOC KOSTELŮ. 

V pátek 10. června zahájíme v 

kostele sv. Františka Serafinského  

v 17:00 hodin výstavu obrazů 

malířky Anny Sypěnové Němcové. 

Anna pochází z Přerova, je 

absolventkou SUPŠ Uherské Hradiště 
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– obor užitá malba u akademického 

malíře Miroslava Maliny a fakulty 

výtvarných umění VUT Brno – obor  

malířství u Vasila Artamonova a ak. 

malíře Tomáše Lahody. Absolvovala 

roční stáže na Akademiích v Mohuči 

nad Rýnem a v Lublani.   

Kromě malby se věnuje také 

pedagogické činnosti na ZUŠ 

v Přerově. Na svých webových 

stránkách píše: „Vidíme skrze své 

názory a nálady, a ta samá věc může 

mít náhle mnoho podob….” 
V 18:30 hodin proběhne mše svatá a 

poté bude následovat Lekce dechu se 

sopranistkou, hlasovou pedagožkou a 

lektorkou dýchání Janou Šelle. „Dech 

je jediný nástroj, kterým můžete 

proměnit svůj život takřka okamžitě 

k lepšímu“, říká Jana Šelle. Jana je 

patronkou denního stacionáře pro 

tělesně postižené Jsme tady o.p.s.  

Výtěžek z akcí pořádaných během 

lipenské Noci kostelů pomůže těmto 

lidem na jejich nelehké cestě. Od 

20:00 do 22:00 bude otevřena kaple 

sv. Josefa a v čase mezi 21:00 a 23:00 

můžete vystoupat na věž kostela sv. 

Jakuba Většího. Ve 22:00 udělí P. 

Libor Churý závěrečné požehnání.  

Máme nadšení, zajímavý program a 

dobrou kávu. Přijďte. Pomůžete dobré 

věci a načerpáte tolik potřebnou energii. 
                                 

Věra Rakovská  

                                                                                                                                                           

******************************* 
  

Prosté vyjádření vděku vyslané 

k nebesům je nejdokonalejší 

modlitbou.                     (G. E. Lessing) 

 

Pane, děkujeme za dar  

45 let života otce Libora! 
 

*********************** 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ ... 

Červen 

 5.6. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého, Boží hod svatodušní 

 6.6. pondělí Panna Maria, Matka církve 

 9.6. čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

10.6. pátek Noc kostelů 

11.6. sobota V Oseku n. B. oslavy 700 let obce, ve 14.00 pontifikální mše svatá 

12.6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 

13.6. pondělí Sv. Antonín z Padovy 

16.6. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně 

18.6. sobota Oslavy 700 let obce Bohuslávky – mše svatá v 8.30 

19.6. neděle 12. neděle v mezidobí 

23.6. čtvrtek Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

24.6. pátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše sv. v kostele sv. Františka. Narozeniny P. Libora Churého 

  24. – 25. 6. Filmový festival studentských filmů v Meditační zahradě 

25.6. sobota Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

26.6. neděle 13. neděle v mezidobí; Modlitby matek 24. – 26. 6. 

28.6. úterý Pouť dětí s náboženstvím – Kroměříž 

29.6. středa Slavnost sv. Petra a Pavla 

Červenec 

  1.7. pátek Závěr škol. roku, po mši svaté táborák 

  5.7.  úterý Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

17.-

22.7. 

ne – pá Prázdniny – Josefky 

23.7. sobota Pěší pouť na Starou Vodu 

24.7. neděle Svatojakubské hody – mše sv. v 9.30 za kněze, kteří ve farnosti působili a působí, a za kněze rodáky, 

v 15.00 sv. požehnání   

Srpen 

 9.8. úterý Adorační den v Týně 

15.8. pondělí Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. 18.30 Na Spravedlnosti 

25.8. čtvrtek Sv. Josef Kalasanský 

 

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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