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VŠEMOHOUCÍ, 

VĚČNÝ BOŽE, 
 

v tobě nacházejí život všichni, kdo 

umírají spojeni s tebou, ty dáváš 

pravou radost svým svatým; převeď 

také naše zemřelé bratry a sestry ze 

smrti do života, aby se s tebou 

radovali v tvém věčném království. A 

nás putující veď, ať zůstáváme bdělí, 

vytrvale se modlíme, abychom 

šťastně došli k tobě a radostně 

spočinuli v náručí tvého 

milosrdenství. Skrze Krista, našeho 

Pána. 

 

PANE, DEJ NÁM 

POCHOPIT, ŽE NEJLEPŠÍ 

PŘÍPRAVOU NA SMRT JE 

ŽIVOT NAPLNĚNÝ 

LÁSKOU K TOBĚ A 

K BLIŽNÍM. 
 

 

MŮŽE BÝT SMRT 

OPRAVDU DOBRÁ?  
 

A to i v případě, kdy nejde o ukončení 

trýzně? 

Jsem o tom přesvědčena… Hodně 

ovšem záleží na tom, co si kdo pod 

pojmem smrt představuje.  

Svatý František ji personifikuje 

nikoliv jako kostlivce s kosou, ale 

jako svou sestřičku. Těžko však může 

ve smrti vidět něco pozitivního ten, 

kdo ji vnímá jako naprostý a 

definitivní zmar. Chápu-li ji jako 

úžasnou šanci na návrat z vyhnanství, 

cestu zpátky do ráje, mohu se na ni 

těšit. 

V Lipníku nad Bečvou 

30. října 2022 

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

PLŇME PŘIKÁZÁNÍ BOŽÍ A NEZAPOMÍNEJME NA KRÁLOVNU MILOSTI. 

DOBRÝMI SKUTKY OSLAVUJME PÁNA A VELEBME VĚČNÉHO KRÁLE 

 
Milí farníci, 

 

vstupujeme do depresivní dušičkové doby. Dny se zkracují, teplota klesá, světla ubývá, nestíháme (tím se ovšem 

tato doba příliš neliší od zbytku roku).  

I podzim má svá kouzla, když se trochu zastavíme a rozhlédneme. Na stromech jsou ještě zbytky barevných listů, 

doma se nám hromadí zásoby ze sklizené úrody, hřbitovy jsou rozzářeny množstvím svíček, kterými potomci 

vzpomínají na ty, kteří nás už předešli. I toto mohou být drobečky, které zahřejí u srdce. 

Jenže než nastane dušičkový týden, slavíme slavnost Všech svatých. V prefaci této slavnosti se modlíme: „… neboť 

svatí jsou chloubou tvé církve a v nich nám dáváš příklad, oni jsou naši přátelé, zastánci a pomocníci a mezi nimi 

v nebeském Jeruzalémě je náš domov, k němuž putujeme s vírou v našeho Pána Ježíše Krista…“ Církev nám nabízí 

povzbuzení i v těchto tmavých dnech. Víra ve vzkříšení a společenství svatých má moc rozradostňovat srdce a 

prozařovat oči.  

Vyprošujme si takovou víru a mějme opravdovou touhu k ní dorůstat. A nebojme se v této víře se i zastavit a 

přemýšlet nad konečností světa, člověka, a tím pádem i sebe. S vědomím vlastní smrtelnosti mnohé věci vypadají 

trochu jinak, než jak je vnímáme v každodenním běhu. Nebojme se tedy naplno prožít tento milostmi obdařený čas. 

 

o. Libor 
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MODLÍŠ SE KE SVÝM 

ZEMŘELÝM? 
 

Přímo se modlím pouze 

k trojjedinému Bohu – k Otci, 

Synu a Duchu Svatému. Pannu 

Marii, svého anděla strážného a 

ostatní anděly, stejně jako 

všechny svaté oslovuji taky, ale 

jinak, jako mocné přímluvce. 

Mnohokrát jsem se přesvědčila, 

že jako přímluvci skutečně 

spolehlivě fungují. Se svými 

blízkými zemřelými komuni-

kuji obdobně. Svěřuji se jim se 

svými radostmi i bolestmi, 

prosím je o přímluvu u Boha a 

doufám, že už patří zblízka na 

jeho tvář. Tu naději mám, ale 

protože naděje není totéž co 

stoprocentní jistota, modlím se i 

já za ně. V čem mám jistotu 

stoprocentní, to je pevnost lana, 

které nás spojuje – tím je láska, 

která se zrodila tady na zemi a já 

bezpečně vím, že bez přerušení 

pokračuje i po smrti. 

 

MÁŠ OBLÍBENÉHO 

SVĚTCE? 
 

Oblíbených světců mám plné 

nebe, ale jmenovat nej-

oblíbenějšího nebudu. Někomu 

by to mohlo přijít líto a já je 

potřebuju všechny. Většina 

hospiců má kapli a ta je 

zasvěcena některému světci. 

Nikdy jsem ale neslyšela, že by 

hospice měly společného 

patrona, což je škoda. Pokud by 

o něm uvažovaly, navrhla bych 

nejspíš sv. Josefa, patrona dobré 

smrti. Máme ověřeno, že k tomu 

zvládá i nadúvazek. V hořické 

Duze, se kterou pojišťovna 

neuzavřela smlouvu, se 

personál každé ráno modlí: 

„Svatý Josefe, ekonome 

hořického hospice, postarej se o 

nás.“ A stará se. 
 

(Na otázky odpovídala Aleši 

Palánovi v knížce „Neboj se 

vrátit domů“ paní Marie 

Svatošová. Otázky nabízíme 

k zamyšlení i vám, milí čtenáři 

Farních listů pro dušičkový čas 

a slavení Všech svatých.) 
 

SONDA DO STRACHU 

S ALEŠEM PALÁNEM 
 

Strach je jako slepé střevo, 

k ničemu ho nepotřebujeme. Jen 

nám umí náležitě zatopit, když o 

sobě začne dávat vědět. Tohle 

jsem si myslel ještě nedávno, 

ale už si to nemyslím. Názor 

jsem změnil, když jsem měl 

příležitost vlastní strach pocítit 

(…) a já si uvědomil jeho dvě 

základní funkce. Strach člověku 

umožňuje změnit se, nově se 

nasměrovat. Strachu je 

pochopitelně možné pod-

lehnout, vnitřně se rozsypat. 

Zoufat si. Ale také je možné se 

zpevnit, odolat, postavit se mu. 

Vzít to jako domácí úkol, cvičit 

se v odolnosti, v tom malém 

nenápadném hrdinství, a dělat to 

pravidelně – svaly na břiše taky 

nevyrostou cvičenci za den. 

Strach je prostě cestou 

k odolnějšímu člověku. 

Neříkám, že jedinou, ale 

takovou, kterou je zřejmě třeba 

projít. Došla mi ale ještě druhá, 

skrytější funkce strachu. Kdy je 

nám druhý člověk nejblíž? Kdy 

ho opravdu vnímáme uvnitř své 

duše, kdy bychom za něj 

dýchali? Když ho milujeme, to 

pochopitelně, a pak tehdy, kdy 

se o něj bojíme. Má jít na těžkou 

operaci, hrozí mu průšvih 

v práci, ztráta partnera… Jak 

jsou nám naši blízcí, rodina, 

přátelé, kolegové najednou 

vzácní, jak po nich natahujeme 

ruce! Strach totiž propojuje. Je 

to přímý komunikační kanál, 

důležitý… A není náhodou ten 

nepojmenovatelný existenciální 

strach, ona pověstná biblická 

bázeň, jedním ze základních 

komunikačních kanálů 

s Bohem? S přírodou, s duší 

světa, s něčím nad námi, 

s tajemstvím veškerenstva… 

Jak se najednou umíme modlit, 

jak hmatatelně cítíme vyšší 

existenci a její ochranu. Jak s ní 

v tu chvíli umíme komunikovat 

a jak to jde přirozeně a 

samozřejmě… A já tě, Bože 

prosím, zachovej tu 

komunikační dálnici mezi námi 

hladce průjezdnou i ve chvílích, 

kdy strach odezní. Děkuji.  
(Z knihy Rady Pánu Bohu, jak 

vylepšit svět) 

 

VÝCHOVA DĚTÍ 
 

Pane Ježíši, přicházím tě prosit 

za rodiny. Ty dobře víš, jaký 

význam má pro děti výchova. 

Tys měl skvělé vychovatele, 

které vedl Duch Svatý a kteří ti 

dávali vždy dobrý příklad. 

Prosím tě za všechny rodiče, 

kteří vychovávají své děti. Oni 

nejsou tak svatí jako Maria 

s Josefem a jejich děti nejsou 

svaté jako ty. Proto potřebují 

mnoho Boží pomoci. Uděl jim 

potřebnou milost, aby svůj 

veliký úkol zvládli tak, jak si to 

přeješ ty. Připomínej rodičům, 

že křesťanská výchova dětí patří 

k povinnostem věřících rodičů. 

Cílem výchovné práce jsou děti 

vychované v samostatné a 

odpovědné lidi, dobré křesťany. 

Není to úkol lehký. Rodiče 

vychovávají především tím, co 
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jsou, co mají v sobě, co 

vyzařují, jaké prostředí 

vytvářejí. Malé dítě mnohému 

nerozumí, ale vnímá a pamatuje 

si. Přebírá vzorce jednání. 

Největší díl výchovy se zvládá 

v předškolním věku, včetně 

výchovně významné doby před 

narozením. Harmonie manželů, 

pokoj a radost, ale i kázeň a řád, 

stejně jako důvěrný život 

s Bohem v době, kdy se čeká 

narození dítěte, jsou 

nezaplatitelnou investicí do 

budoucnosti dítěte. Dej, ať 

rodiče myslí na to, aby jim 

vštípili smysl pro odpovědnost, 

řád a spravedlnost, ale i sociální 

návyky, ohled na druhé, 

schopnost se rozdělit a 

nesobecky pomáhat, ochotu 

pracovat na sobě, umět přijmout 

prohru a s vytrvalostí a 

trpělivostí znovu začínat.  

Budovat upřímné přátelství 

s Bohem a vzbudit touhu líbit se 

mu. 
(Z Eucharistické hodiny za rodiny 

od Jana Graubnera) 

 

PRARODIČE,   

MODLETE SE ZA 

VNOUČATA, 
 

aby znala Boha, chápala jeho 

lásku k nim, aby se vaše 

vnoučata naučila vyjadřovat 

Bohu svou lásku vděčností a 

chválou. Srdce plné vděčnosti a 

chvály, namísto ducha stížností 

a nároků, otvírá cesty, jimiž do 

našich životů proudí požehnání. 

Pane, Tvé slovo říká: Vždyť kde 

je tvůj poklad, tam bude i tvé 

srdce (Mt 6, 21). Pomoz mým 

vnoučatům, aby ten největší 

poklad našla v tobě. 

Prosím Tě, Pane, abys nad ně 

vztáhl svou ochrannou ruku. 

Zachovej je v bezpečí před 

nehodami nebo ohrožením 

všeho druhu. Obklop je svými 

anděly. Vím, že „ty sám“ jim 

můžeš dát „přebývat v bezpečí“ 

(Žl 4,9). 
(Podle Síla modlitby za vnoučata 

S. Omartianové) 

 

„VŽDYŤ TVÝM 

ANDĚLŮM VYDAL O  

TOBĚ PŘÍKAZ,  

ABY TĚ STŘEŽILI  

NA VŠECH  

TVÝCH CESTÁCH.“ 

                      (ŽL 91,11) 
 

 

JEN TŘI SLIBY 
 

Je snadné upadnout do strachu 

z chmurné budoucnosti. A 

přesto neupadáme a 

neupadneme! Máme důvod 

k naději. A zkušenost s ní. Jak 

by asi svět řešil ekonomické 

obtíže, válku a násilí, pokud by 

měl naše oči a zkušenost? 

My dáváme pacientům „jen“ tři 

sliby: nebudou trpět 

nesnesitelnou bolestí, za 

každých okolností bude 

respektována jejich lidská 

důstojnost a v posledních 

chvílích nezůstanou sami, říká 

v rozhovoru s Jakubem Holma-

nem prezident Asociace 

poskytovatelů hospicové 

paliativní péče Robert Huneš a 

pokračuje. Toto lidské mini-

mum může být inspirací k léčbě 

neduhů širší společnosti. Kdyby 

s hospicovými hodnotami 

souzněli mocní, věřím, že by 

nebylo ani války na Ukrajině. 

Neustoupíme z nich a nakazíme 

jimi svět! Že to nejde? Jde. Jen 

vytrvat. Už je to odzkoušené: 

„Nejdřív vás ignorují. Pak se 

vám smějí. Potom s vámi bojují. 

A nakonec vyhrajete!“ To řekl 

Mahátma Gándhí. 

 
O lůžkových hospicích, domácích 

hospicích, práci a zážitcích 

zdravotníků, pacientů i rodinných 

příslušníků v této oblasti nabízí 

čtení, informace i podněty příloha 

Katolického týdeníku 41/2022. 

 

MEDITAČNÍ 

ZAHRADA SPÍ, 

OKRAŠL. SPOLEK 

LÍPA NEUSÍNÁ 
 

V polovině října proběhla 

poslední společná brigáda členů 

a sympatizantů Okrašlovacího 

spolku Lípa. Úkolem nebyla jen 

práce na záhoncích, tu zvládají 

členové samostatně během 

celého roku. Hlavní byl celkový 

úklid a příprava zahrady na 

zimu. Odnášeli jsme lavičky do 

jejich zimoviště na farním 

dvoře, přikryli jsme velrybu a 

podařilo se vydláždit kameny 

střed bylinkového labyrintu. 

Vzniklo tak místo, kam by na 

jaře mohla být umístěna nějaká 

kovaná plastika v rámci 

každoroční výstavy Kov ve 

městě.  

OS Lípa je stále aktivní a 

rozhodně neusíná na vavřínech. 

I pro letošní rok připravujeme 

Živý betlém, na který Vás již 

nyní můžeme pozvat – v neděli 

25. prosince od 16.00 se na Vás 

těšíme před farním kostelem.  

Také se již začíná s přípravami 

dalšího ročníku festivalu 

studentských filmů Pod Nebesy. 

Věříme, že bude minimálně tak 

úspěšný jako ten letošní . 
                   

Gabka Němčáková 
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MARCIPÁNOVÉ 

JAKUBSKÉ MUŠLIČKY 
 

Těsto pod mušličky: 10 dkg 

cukru, 6 žloutků třeme, přidáme 

půl čokolády, 10 dkg ořechů, 2 

lžíce strouhaných piškotů, sníh 

ze 6 bílků. Pečeme pomalu na 

středním plechu, po vychladnutí 

vykrajujeme kolečka velikosti 

mušličkové formičky.   

 

Mušličky: marcipán vytláčíme 

do formičky, vytvoříme mušli, 

vyklepneme a přilepíme na 

krémem pomazané kolečko. 

Pomázneme, posypeme ořechy a 

vložíme do papírových košíčků. 

 
 

DOBROU POHODU PŘI 

PRÁCI I DEGUSTACI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                                                                                                                            

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ ... 

Říjen 

30.10.    neděle 31. neděle v mezidobí. Konec letního času 

31.10. pondělí Mše svatá Osek v 15.30; Týn v 16.30 

Listopad 

   1.11. úterý Slavnost Všech svatých; mše sv. Lipník v 17.30 

   2.11. středa Vzpomínka na všechny věrné zemřelé: Osek v 15.30, Týn v 16.30, Lipník 17.30  

                                      – po večerní mši sv. v Lipníku dušičková pobožnost na hřbitově 

   4.11. pátek 1. pátek v měsíci; sv. Karel Boromejský 

   6.11. neděle 32. neděle v mezidobí, dušičková pobožnost Osek v 15.00, Týn v 16.00 

   9.11. středa Posvěcení lateránské baziliky – svátek 

 11.11. pátek Sv. Martin 

 13.11. neděle            33. neděle v mezidobí; sv. Anežka Česká 

 17.11. čtvrtek Sv. Alžběta Uherská; Den boje za svobodu a demokracii 

 18.11. pátek a v sobotu 19. 11. Arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci 

 20.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 

 21.11. pondělí Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

 22.11. úterý Sv. Cecílie 

 25.11. pátek Sv. Kateřina Alexandrijská; Farní ples v KD ECHO od 20.00 

 27.11. neděle 1. neděle adventní 

 

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/

