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CO DAL ČAS LÉTA 
 

*Otci Liborovi 45. výročí narození 

*V Římě vrcholil Rok rodiny Amoris 

laetitia 

*Brněnské diecézi nově 

jmenovaného sídelního biskupa 

Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula 

*Na pražský arcibiskupský stolec 

povolal papež František Mons. Jana 

Graubnera, arcibiskupa olomouckého 

a metropolitu moravského  

*Olomoucké arcidiecézi výzvy 

k modlitbám za nového arcibiskupa 

*Velehradskou pouť s arcibiskupem 

Janem Graubnerem, primasem 

českým, apoštolským nunciem Jude 

Tadeusem Okolo a hlavním hostem 

z Vatikánu kardinálem Michaelem 

Czernym 

*Výročí 200 let od narození P. 

Johanna Gregora Mendela, 

augustiniánského opata, meteorologa, 

zakladatele genetiky 

*Svátek sv. Jakuba Většího 

(Staršího), patrona lipenské farnosti 

*Celostátní setkání mládeže v Hradci 

Králové 

*Svátky, slavnosti Panny Marie 

*Pouti a jiné radosti 

 

UČÍME SE OD 

SVATÉHO JAKUBA 
 

Pohotovosti přijmout povolání od 

Pána, i když požaduje, abychom 

opustili „loďku“ svých lidských jistot; 

nadšení následovat ho po cestách, 

které on vytyčí, za hranice každé naší 

domýšlivosti; ochotě vydávat mu 

svědectví s odvahou, je-li to nutné až 

V Lipníku nad Bečvou 

4. září 2022 

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

„CHVÁLEN BUĎ, MŮJ PANE, MNOU A VŠEMI STVOŘENÍMI, A PŘEDEVŠÍM 

PANEM BRATREM SLUNCEM, JENŽ PŘINÁŠÍ DEN A JÍMŽ NÁS OSVĚCUJEŠ“ 

 

Milí farníci, 

 

žijeme v různých časových cyklech. Ve farním životě se zásadním způsobem prolínají dva – cyklus občanského 

roku a cyklus školního roku. Člověk je vždycky v rozpacích, který cyklus upřednostnit. Nakonec se to většinou 

rozdělí tak, že hmotné statky spravujeme spíš v rámci občanského roku a pastorační aktivity plánujeme spíš 

v horizontu školního roku. A tady přichází další dilema – na začátku spíš vzpomínat a bilancovat nebo se spíš 

věnovat budoucnosti? Rozhoduji se pro pohled vpřed, tedy pro budoucnost.  

Na začátku školního roku se rozjíždí výuka náboženství. V Lipníku by se děti od šesté třídy výš měly scházet opět 

v pondělí, děti z prvního stupně ve středu. První setkání bude v pondělí 5. 9. v 15:00 a ve středu 7. 9. v 15:00. Podle 

toho, kdo se sejdeme, bychom doladili časy. Starší děti bude mít opět paní katechetka Vlčková. Nejmladší snad 

paní katechetka Němčáková, třetí třídu moje maličkost a rád bych si ponechal i 4. a 5. třídu. Tak uvidíme, kolik dětí 

se přihlásí, jak to nakonec poskládáme. V Týně bude učit náboženství paní katechetka Šaratová a plánuje opět 

středu od 16:00. 

Možná bych také připomenul moje požadavky k 1. svatému přijímání. Chtěl bych, aby to nebylo dřív než ve třetí 

třídě, aby dítě chodilo alespoň druhým rokem do náboženství, aby chodilo pravidelně alespoň v neděli do kostela a 

aby spolu s rodiči absolvovalo společnou přípravu před 1. svatým přijímáním, která je odlišná od hodin 

náboženství. 

Letos bych chtěl konečně nabídnout také nějaké vzdělávání pro dospělé. Jako vhodný termín se mi jeví středa po 

mši svaté v Lipníku na faře. Moje představa je, že bychom se setkávali 1x za čtrnáct dní a že bychom se letos 

věnovali dějinám spásy – tedy na základě biblických příběhů přemýšlet o různých aspektech života z víry. První 

setkání bude ve středu 14. září v 19:30. 

V neděli 11. září nás také čekají hody v Týně a v Oseku. Z tohoto důvodu budou tuto neděli vyměněny časy mší 

svatých v Lipníku a v Oseku – tedy Týn v 8:00, Osek v 9:30, Lipník v 11:00. Ve středu o svátku Povýšení svatého 

Kříže bude také v Oseku adorační den. Možnost tiché adorace bude od 12:00 do 18:00.  

Tolik aspoň hlavní aktivity v kostce. Přeji nám všem úspěšné vykročení do dalšího školního roku. Ať se necháváme 

vést Duchem svatým tam, kde nás chce Pán mít! 

 

o. Libor 
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k nejvyšší oběti života. Jakub Větší 

tak před námi stojí jako výmluvný 

příklad velkodušné věrnosti Kristu 

(Benedikt XVI.).  

Tak ho vnímáme na obraze v kostele 

sv. Jakuba, kde je nesen anděly, 

s poutnickou holí – symbolem 

putování křesťanského života – do 

nebe a ukazuje na evangelium jako 

hlasatel radostné zvěsti. 

 

O JOHANNU GREGORU 

MENDELOVI  
 

Jak ho vnímá kněz a biolog P. Marek 

Orko Vácha:  

Byl introvertem, který byl zvyklý být 
sám, v mládí často nemocný, 
s velkým vnitřním světem, bohatou 
fantazií, velmi pravděpodobně 
niternou zbožností a zároveň ve 
vztahu k okolí obětavým, oblíbeným a 
vlastně extrovertním učitelem. O čem 
vypovídá, že právě on, řeholní kněz 
zkoumal zákony biologické dědičnosti 
a nespokojil se s úžasem nad 
důmyslností přírody? Protože ho to 
zajímalo! Všichni jsme pozváni, 
abychom přírodě rozuměli! Při obdivu 
k přírodě po nás Bůh přece nechce 
potlesk snobů, kteří by obdivovali 
jeho úžasné dílo, ale jinak se 
neobtěžovali dál o něm přemýšlet… Je 
to krásné, když z kazatelen citujeme 
Augustina, Tomáše Akvinského a 
papeže Františka, že každá květina je 
písmenem knihy přírody, která mluví 
o Bohu. Ale když neumíme 
pojmenovat jednu jedinou rostlinu, 
tak jsme negramotní.  
Jak se můžeme jako křesťané 
inspirovat jeho výročím, pokud jde o 
náš vztah k přírodě, vědě, či životnímu 
povolání? Na mnoha úrovních. První 
impuls: Kdyby nebylo faráře 
Schreibera a učitele Mikity, kteří kdysi 
přemluvili Johannovy rodiče, aby dali 
synka studovat, příběh by se 
neodehrál. Přitom Hynčice byla 
zapadlá víska ve Slezsku. Není malých 
rolí, není malých skutků.  
Že se sami nedožijeme úspěchů svých 
žáků, není podstatné. Pracujeme pro 
budoucnost. Otec Gregor měl život 
dosti dramatický. Byl citlivý, snad až 

přecitlivělý, trémista. Dvakrát ho 
vyhodili od zkoušek, do konce života 

nebyl víc než suplujícím učitelem, 
badatelem bez diplomu, takže v očích 
světa žádná oslnivá intelektuální 
kariéra. Kvůli tomu, že ho vyhodili 
poprvé od zkoušek, ale pak mohl 
studovat na univerzitě ve Vídni a 
doplnit si znalosti z mnoha oborů, 
mimo jiné i z matematiky. Kdyby 
nebylo tohoto neúspěchu, nikdy by 
svoje pokusy nesestavil.  
Poučení pro nás: blesky životních 
neúspěchů ozařují cestu. Impuls pro 
školáky: nebát se spojovat 
nespojitelné, myslet mimo zavedené 
kategorie. A pokud jde o nekonečné 
debaty na téma věda a víra, stačí se 
podívat do Brna, do klášterní zahrady. 
Je v řádu věcí, že se mniši a křesťané 
jako takoví zabývají vědou, uměním, 
vírou. Protože jsme lidé. 
S P. Markem Orko Váchou 

povzbudivě rozmlouval pro KT Filip 

Breindl, proto tento výběr několika 

zamyšlení na cestu nejen školákům! 

20. července v den narozenin Johanna 

Gregora Mendela jsme se sešli 

v klášterním kostele sv. Františka, 

který při dvouletém studiu u piaristů 

Johann navštěvoval, ke mši svaté 

s otcem Liborem za tohoto kněze, 

učitele, vědce, opata, který zanechal 

stopu v našem městě a jemuž město 

věnuje pozornost celé letošní léto. 

Díky Bohu za všechny dary, které 

dává cestou vnímavých a tvořivých 

lidí. 

 

Z KÁZÁNÍ NA 

VELEHRADSKÉ POUTI 
 

Kazatelem o slavnosti sv. Cyrila a 

Metoděje byl kardinál Michael 

Czerny. Hovořil o církvi, která se 

zrodila jako svátost porozumění, jako 

Antibabylon: jako stavba v protikladu 

té, o níž vypráví kniha Genesis, která 

líčí pokus vybudovat společnost jako 

jednotu bez Boha a proti Bohu. 

Uzavřená společnost, společnost bez 

otevřenosti vůči Bohu a vůči druhým, 

je totalitní. Totalitní uzavřená 

společnost ničí svobodu a různost a 

také schopnost komunikace – a 

nakonec vede k chaosu, ke „zmatení 

jazyků“. Zmínil válku proti Ukrajině a 

celému civilizovanému světu. 

Připomněl, že dějiny nás učí, že 

všechny babylonské věže pýchy, lži a 

násilí, všechny uzavřené společnosti 

jsou odsouzeny k pádu. Vybral ve 

svém kázání i myšlenky papeže 

Františka pro vedení chování 

křesťana, je-li konfrontován 

s násilím, zločiny agresorů, jak 

jednat, když jako křesťané máme 

milovat všechny lidi, odpouštět 

nepřátelům. V encyklice Fratelli tutti 

papež František říká: Povinnost 

odpouštět neznamená, že se zřekneme 

svých práv a budeme nabízet 

odpuštění zkorumpované moci, 

zločincům nebo těm, kdo ponižují 

naši důstojnost. Jsme povoláni 

milovat každého bez výjimky. 

Milovat utiskovatele ale neznamená 

dovolit mu, aby nás utiskoval, nebo 

ho nechat, aby si myslel, že je jeho 

jednání přijatelné… Důležité je 

neživit přitom v sobě hněv, který je 

škodlivý pro naši duši a pro duši 

našeho lidu, nebo nebýt posedlý 

pomstychtivostí a touhou druhého 

zničit. Takovýmto způsobem nikdo 

nedosáhne vnitřního pokoje ani se 

nesmíří s životem (FT 241–42). 

 

SYNODÁLNÍ PROCES 
 

je duchovní cesta, v níž má své 

klíčové místo modlitba a prosba o 

působení Ducha Svatého. Proto sebe i 

vás vyzýváme a prosíme, abychom se 

nepřestali modlit, vyzývají čeští a 

moravští biskupové. 

 

NEDĚLE 4. ZÁŘÍ 2022 

PAPEŽ FRANTIŠEK 

BLAHOŘEČÍ JANA 

PAVLA I. V BAZILICE 

SV. PETRA 
 

Jan Pavel I., 263. papež, rodným 

jménem Albino Luciani, se narodil 

17. října 1912 ve Forno de Canale 

v severní Itálii. Zvolen byl 26. srpna 

1978 a zemřel 28. září téhož roku. 

Jeho charakteristiku vystihují slova 

kardinála Beniamino Stella, 

postulátora beatifikační kauzy Jana 

Pavla I., který zažil Jana Pavla I. jako 

svého biskupa: Poznal jsem mons. 
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Albina Lucianiho jako svého biskupa, 

účastnil jsem se jeho svěcení v Římě 

r. 1958. Jako biskupa jej milovali 

kněží i lidé. Oceňovali jeho velice 

jednoduchý, strohý a lidský životní 

styl, ale také jeho silnou kněžskou a 

křesťanskou identitu. Byl skutečným 

synem svého kraje – velkorysý dříč, 

který se plně věnoval své službě, a 

současně velmi lidský, usměvavý 

kněz i biskup. 
 

840 LET OD NAROZENÍ 

SVATÉHO FRANTIŠKA 

SERAFINSKÉHO 
 

Sv. František je zakladatelem 

žebravého řádu františkánů, patronem 

Itálie, ekologie, nejmladších skautů – 

vlčat. Nejslavnějším literárním dílem 

je báseň Píseň tvorstva. K písni čerpal 

inspiraci v Bibli, především v knize 

Daniel – kap. 3 a v žalmu 148. 

Parafráze písně je v kancionálu pod 

číslem 909 Nejvyšší a mocný, dobrý 

Pane. Motto tohoto čísla časopisu je 

z druhé sloky Písně tvorstva, kterou 

František chválí Boha skrze všechno 

stvoření: pana bratra Slunce, sestru 

Lunu s hvězdami, bratra Vítr, sestru 

Vodu, bratra Oheň, matku Zemi, ty, 

kteří pro Tvou lásku odpouští, a 

nakonec sestru Tělesnou smrt. 

Narodil se v červenci 1182 v Assisi a 

v Assisi v říjnu 1226 zemřel. Se sv. 

Klárou založil r. 1212 řád klarisek, 

1223 postavil první živé jesličky, 

1224 se na jeho těle objevila stigmata, 

za svatého byl prohlášen v roce 1228. 
 

 

 

NIKODÉMOVA NOC 
 

Ztišení a setkání v klášterním kostele 
Nikodémova noc v sobotu 1. října 

od 18.00 do 22.00 

"Nikodémova noc" navazuje na 
osobu Nikodéma, farizeje a člena 
židovské rady, který přišel za Ježíšem 
v noci. Vznikla jako odpověď na 
otázku, jak hledat a nacházet cestu v 
dnešním náročném světě a umožnit 
všem setkání s Pánem mimo pracovní 
dobu a ostatní povinnosti. 
Spočívá v tom, že od večera až do 
stanovené doby v noci je možné 
v setmělém, jen svícemi osvětleném 
kostele v tichu spočinout a pobýt, je 
také možné si popovídat s knězem či 
přistoupit ke svátosti smíření. 
Důležitým prvkem "Nikodémových 
nocí" je tma. Zastavení v tichu a ve 
tmě oprošťuje od světa plného zvuků 
a obrazů. Tma vytváří atmosféru 
intimity a pomáhá nalézt odvahu 
přijít a setkat se s Pánem. 
Každý může kdykoliv přijít a kdykoliv 
odejít.  

Na setkání s Pánem 

při Nikodémově noci jsou zváni 

všichni.  

 

 

100 LET CHARITY 
 

Z lásky k lidem – oslavujeme sto 

let charitního působení  
 

Počátek působení Charity v České 

republice spadá do období od konce 

první světové války a rozpadu 

Rakouska-Uherska. Charitní organi-

zace vznikaly současně na mnoha 

místech.  

Budování charitní sítě bylo završeno 

v roce 1922, kdy vznikl Svaz charity 

v Olomouci a Brně. V září si také 

připomínáme svátek svatého 

Vincence z Pauly, který je patronem 

charitního díla.  

A jak budou letošní oslavy probíhat? 

V sobotu 10. září se klienti charitního 

střediska v Lipníku nad Bečvou 

mohou těšit na tradiční charitní pouť 

na Svatý Hostýn, na které je budou 

doprovázet jejich pečovatelky a 

zdravotní sestry. 

V úterý 20. září ve 14 hodin při mši 

svaté v Lipníku nad Bečvou 

poděkujeme za charitní dílo a budeme 

prosit za živé i zemřelé klienty a za 

požehnání pro charitní zaměstnance 

i dobrovolníky. 

V soboru 17. září odpoledne srdečně 

zveme všechny lidi dobré vůle na 

benefiční akci helfštýnské BABÍ 

LÉTO. Výtěžek akce bude použit na 

podporu aktivit klientů Denního 

centra Archa, které navštěvují dospělí 

lidé s kombinovaným postižením. 

Pro návštěvníky akce na hradě 

Helfštýn je připraveno hudební 

vystoupení lipenské cimbálové 

muziky Kosénka, hranického 

pěveckého souboru Cantabile a 

oblíbené kapely H-Band. Talk show 

OMG (Oh My God!) na palácovém 

hradním nádvoří diváky s humorem a 

nadhledem provede moderátorka 

Ellen Makumbirofa. Hosty Talk show 

OMG budou salesiánský kněz, 

biblista a vysokoškolský pedagog 

Ladislav Heryán, nekonvenční 

brněnská písničkářka Nikola Mucha a 

pražská herečka Eva Holubová. 

Návštěvníci Helfštýna nepřijdou ani o 

tradiční komentovanou prohlídku 

hradu, pro děti budou připraveny 

tvořivé dílničky, naše zdravotní sestry 

vám rády změří krevní tlak nebo 

glykémii. 

Těšíme se na vás 17. září na 

helfštýnském BABÍM LÉTĚ  

na viděnou. 
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ZE SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

V HRADCI KRÁLOVÉ 
 

Druhý srpnový den probíhalo od 
úterý v Hradci Králové Celostátní 
setkání mládeže. Město ožilo 
návštěvou mladých křesťanů. Také 
z naší farnosti se ho zúčastnilo sedm 
mladých (Barunka, Jonáš, Lukáš, Sára, 
Terezka, Verunka, Vašík). Každý si 

mohl vybrat z bohatého programu 
podle své chuti: bohoslužby (mše 
svaté, adorace, vigilie), moderovaný 
program, přednášky, debaty, 
koncerty, bylo možné si i zasportovat, 
… V sobotu byl program také pro 
rodiny s dětmi. Potkávali jsme se 
s přáteli, příbuznými, poznávali nové 
kamarády. Všichni jsme nebyli 
přítomni po celou dobu, ale všichni 
jsme mohli zakusit sílu modlitby, 

křesťanství, sílu společenství mladých 
lidí, kteří usilují o obrácení ve svém 
životě. Moto setkání: Vstaň! – nás 
vybízí, abychom podle vzoru sv. Pavla 
každý den toužili jít za Pánem, učili se 
vděčnosti, svědčili svým životem a 
usilovali o svatost. 

Mládež farnosti 
                                                                                                                                 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ ... 

Září 

1.9. čtvrtek Světový den modliteb za péči o stvoření 

2.9. pátek První pátek v měsíci 

4.9. neděle 23. neděle v mezidobí; Jan Pavel I. – blahořečení 

8.9. čtvrtek Svátek Narození Panny Marie 

10.9. sobota Pouť Charity na Sv. Hostýn 

11.9. neděle 24. neděle v mezidobí;  Týnské hody – patrocinium kostela Jména Panny Marie; Osecké hody-

patrocinium kostela Povýšení svatého Kříže. Bohoslužby: Týn v 8.00, Osek 9.30, Lipník 11.00 

14.9. středa Povýšení svatého Kříže; adorační den farnosti Osek nad Bečvou (12.00 – 18.00) 

15.9. čtvrtek Panna Maria Bolestná 

16.9. pátek Svatá Ludmila; Den církevních škol  

17.9. sobota Helfštýnské BABÍ LÉTO s Charitou 

18.9. neděle 25. neděle v mezidobí 

20.9. úterý Ve 14 hodin v Lipníku u sv. Jakuba mše svatá na poděkování za charitní dílo 

21.9. středa Svátek – svatý Matouš 

25.9. neděle 26. neděle v mezidobí 

27.9. úterý Sv. Vincenc z Pauly; Den Charity 

28.9. středa  Slavnost sv. Václava; Den české státnosti, státní svátek 

29.9. čtvrtek Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela 

Říjen 

1.10. sobota Sv. Terezie od Dítěte Ježíše; Nikodémova noc od 18:00 do 22 hodin v kostele sv. Františka 

2.10. neděle 27. neděle v mezidobí; svátek – sv. andělé strážní  

4.10.  úterý Sv. František z Assisi 

5.10. středa Sv. Faustyna Kowalská 

7.10. pátek Panna Maria Růžencová 

9.10. neděle 28. neděle v mezidobí 

15.10. sobota Sv. Terezie od Ježíše 

16.10. neděle 29. neděle v mezidobí; sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque 

18.10. úterý Svatý Lukáš, svátek 

22.10. sobota Sv. Jan Pavel II. 

23.10. neděle 30. neděle v mezidobí; Světový den modliteb za misie 

28.10. pátek Svátek – sv. Šimon a Juda; Den vzniku samostatného československého státu, státní svátek 

 

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 

 
  

http://www.farnostlipnik.cz/
http://www.trumf.cz/
http://www.koreni-vareni.cz/

