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OČEKÁVÁNÍ VÁNOC 
 

Bděte tedy, protože nevíte, v který 

den váš Pán přijde.   (Mt 24,42) 

 

Adventní zvolání „Přijď, Pane Ježíši, 

znamená, že celé křesťanské dějiny je 

třeba prožívat v uvážené prázdnotě, 

v záměrné nenaplněnosti. Dokonalá 

plnost teprve přijde a my ji nemáme 

vyžadovat už teď. To udržuje náš 

život otevřený, zvláště vůči milosti a 

budoucnosti vytvořené Bohem, a 

nikoli námi. Právě to znamená „bdít“, 

jak nás k tomu evangelium naléhavě 

vyzývá! Advent vystihují další slova 

– máme být uvědomělí, činorodí, 

pozorní, bdělí a bdící. Advent je 

především voláním k plnému vědomí 

a upozorňuje na jeho vysokou cenu. 

Když vyžadujeme vzájemné 

uspokojení, když chceme, aby se 

dějiny vyvíjely podle našich představ, 

když žádáme, abychom byli zbaveni 

své úzkosti nebo zdroje své 

nespokojenosti, a jakoby vyčítáme 

„proč jsi to pro mě neudělal?“, „proč 

mi to život nedopřál?“, odmítáme tím 

vlastně říci: Přijď, Pane Ježíši.“ 

Odmítáme tak očekávat celkové 

pochopení, které vždy vyjevuje jedině 

Bůh.  

 

K ZAMYŠLENÍ: Jakých očekává-

ní a požadavků na život se můžete 

zbavit, abyste mohli být lépe 

připraveni na Ježíšův příchod? 

 

JANOVA 

SPIRITUALITA 
 

„On musí růst, já však se menšit“        

                                      (Jan 3,30) 

 

Vlastnosti Jana Křtitele jsou nanejvýš 

výjimečné, naprosto zásadní pro 

jakoukoli reformu nebo autentickou 

proměnu lidí či skupin, proto se každý 

Advent soustředíme na Jana Křtitele a 

na to, proč mu Ježíš důvěřuje a přijímá 

jeho nekonvenční rituál mimo 

chrámové zdi. (…) Jan Křtitel 

představuje tu nejpodivuhodnější 

směsici přesvědčení a pokory, 

morálky a mystiky, radikálního 

proroctví a umění žít v přítomném 

okamžiku. Tento syn kněžské 

chrámové školy se svému úkolu 

věnuje u řeky. Je to muž, který se pro 

své privilegované poslání narodil, je 

to superstar, která je ochotna se všeho 

zříci: Jan mohl dosáhnout takové 

svobody pouze tak, že se naučil být 

sebe-prázdný už jako mladý muž, 

ještě před tím, než si vystavěl svou 

věž úspěchu.  

Nepřekáželo mu totiž ego, a to do té 

míry, že byl schopen se svého ega 

V Lipníku nad Bečvou 

27. listopadu 2022 

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

BLAHOSLAVENÁ, KTERÁ UVĚŘILA, ŽE SE SPLNÍ TO, CO JÍ BYLO ŘEČENO 

OD PÁNA 

 
Milí farníci, 

 

vstupujeme do doby adventní, které se také říká posvátná. Jestli bude posvátná právě ta letošní, bude záležet na nás. 

Necháme Boha, aby ji posvětil? Advent je dobou přípravy na příchod Mesiáše. Připomínáme si velké dějiny, 

v nichž si Bůh povolal Abrama a učinil z něj národ, ze kterého se za nějakých dva tisíce let narodil Mesiáš. Je to 

velmi inspirativní doba, o které třeba v Bibli máme mnoho informací. Je ovšem i připomínkou našich malých – 

osobních dějin, ve kterých se každý z nás přibližuje k setkání s Mesiášem tváří v tvář. I v nich lze nalézt mnoho 

zajímavých zkušeností. I z nich se dá poučit a objevit mnoho okamžiků Boží blízkosti a požehnání.  

Den se krátí, teploty klesají, energie jsou drahé – zkusme i v těchto negativech vidět Boží blízkost. Zkusme dřív 

zhasnout, odložit / vypnout ty různé mašinky, které máme stále před očima či v uších a zkusme se na chvilku 

ponořit do ticha. Nebo naopak, zkusme to ani nezapínat, třeba v sobotu ráno a přijďme se nechat dotknout Bohem 

při rorátní mši svaté, kterou letos v Lipníku budeme slavit v sobotu od 7:00, ještě za tmy, jen při svíčkách. 

Záleží jen na každém z nás, jestli zvítězí punče, nákupy a s tím spojený mumraj, nebo jestli bude mít Pán možnost 

se i mě dotknout tak, že si toho i všimnu. Advent je dobou příprav. Určitě tam tedy kus toho spěchu a hluku bude. 

To je v pořádku. Přeji vám, ať to ale není jen o tom. Ať se nebojíte ticha a někdy se mu i cíleně vystavíte. 

 

o. Libor 
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zříci - a byl schopen se zříci i svého 

poselství, a dokonce i svého života. 

V tom tkví bezpochyby skutečný 

význam jeho hlavy na podnosu. 

 

K ZAMYŠLENÍ: V jakém smyslu 

je vaše spiritualita spiritualitou 

vzestupu - či jako Janova sestupu? 

 

(Z Adventních zamyšlení duchovního 

autora, františkána Richarda Rohra, 

Očekávání Vánoc) 
 

DRUHÉ TAJEMSTVÍ 

RADOSTNÉHO 

RŮŽENCE 
 

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán 

s tebou, požehnaná ty mezi ženami 

a požehnaný plod života tvého 

Ježíš, 

1. se kterým jsi, Panno, Alžbětu 

navštívila 

2. kterému jsi byla příbytkem a 

chrámem 

3. který tě posvěcoval, když jsi jej 

pod srdcem nosila 

4. kterého svatý Josef poslušně 

přijal 

5. který ti vnukl ochotu posloužit 

Alžbětě 

6. kvůli kterému jsi velebila Boha 

chvalozpěvem Magnificat 

7. který svou přítomností potěšil 

svatého Jana v mateřském lůně 

8. který přinesl požehnání do domu 

Zachariášova 

9. se kterým jsi začala 

spolupracovat na vykoupení 

světa 

10.  se kterým jsi, Panno, Alžbětu 

navštívila 

 

POTŘEBUJEME RŮŽENEC? 

 

„Kdo se důvěrně seznámil 

s růžencem, ten v něm nalezl tichou, 

skrytou krajinu, do které může 

kdykoliv vstoupit a v ní prodlévat. 

Nalezl kapličku, jejíž dveře jsou stále 

otevřeny a do níž každou chvíli může 

vejít.“ 

 

VELKÝ PŘÍTEL BOŽÍ –

SVATÝ NORBERT, 
 

se stal jedním ze zemských patronů 

naší vlasti. 

Kněz, magdeburský arcibiskup, 

zakladatel premonstrátského řádu byl 

vynikajícím duchovním zjevem na 

zlomu 11. a 12. století, ale i 

významným aktérem evropských 

dějin té doby. Skvělý diplomat, 

strhující řečník a nositel smíru na 

svých misijních cestách. Narodil se 

v první polovině 80. let 12. století 

v městečku Xanten, ležícím na 

německé straně dnešních holandsko-

německých hranic. Zde leží podstatná 

část říšské moci Karla Velikého, 

nedaleko Xanten vzkvétá takové 

centrum, jakým byl a je Kolín nad 

Rýnem. Jedním ze zlomových bodů 

Norbertovy životní duchovní cesty se 

stal roku 1115, za bouřky spadl 

z koně, jeho život byl na vlásku. 

V této události Norbert rozpoznal hlas 

Boží zvoucí ke změně života. Papež 

Kalistus II. Norberta vybídl usadit se 

a založit společenství. Tam, v údolí 

Prémontré, položil základ řádu a jako 

vodící světlo zvolil řeholi sv. 

Augustina. 

 

Jak se stalo, že ač cizinec, stal se 

jedním ze zemských patronů naší 

vlasti? Sv. Norbert zemřel jako 

magdeburgský arcibiskup 6. června 

1134. V Magdeburgu byl pochován. 

Když se Magdeburg přiklonil 

k protestanství, získal strahovský opat 

Kašpar z Questenberka ostatky světce 

pro Prahu. Tělo bylo přeneseno na 

přelomu 1626-27 na Strahov, tak byl 

Strahov povýšen na prvořadé 

evropské centrum premonstrátského 

řádu.  

Norbert, světec míru, nás varuje před 

tradiční českou nesoudržností a 

vnitřní nevraživostí, které již tolikrát 

způsobily prohru naší národní věci a 

po staletí nás vnitřně oslabují.  

Premonstrátské kláštery, které se 

zapsaly významněji do našich 

kulturních dějin: Želiv, Teplá, z něhož 

premonstráti založili prvé světoznámé 

západočeské lázně (Mariánské), 

Doksany, Chotěšov, Nová Říše, 

Louka u Znojma, kde působil Prokop 

Diviš, vynálezce hromosvodu, 

Hradisko a Svatý Kopeček u 

Olomouce.  

(Podle Petr Piťha: Svatý Norbert) 
 

O LIDOVÝCH ZVYCÍCH, 

JEŽ SE ZACHOVÁVALY 

NEBO ZACHOVÁVAJÍ O 

SVÁTKU NAROZENÍ 

PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE 

KRISTA PODLE JANA 

Z HOLEŠOVA 

 
…Jako stánek Mojžíšův byl ozdoben 

čalouny rozmanitě vyšívanými, tak 

svátek Narození Páně je ozdoben 

rozmanitými zvyky lidskými… a ze 

všech zde píši jen o sedmi 

proslulejších. 

 

Prvý zvyk, velmi počestný, je ten, že 

se věrní křesťané v předvečer 

Narození Pána našeho Ježíše Krista 

postí až do hvězdy, tj. až do večerní 

doby, kdy se již hvězda zjevuje zraku 

nebo by mohla zjevit, kdyby byl jasný 

den.  

Druhý zvyk – na počest nebeské 

štědrosti bývají hospodáři onoho 

večera štědřejší nejen k lidem, ale i 

k dobytku.  

Třetí zvyk - nebeský Otec seslal 

všem lidem světa Dar, lidé si dávají 

navzájem příjemné věci.  

Čtvrtý zvyk – v předvečer Narození 

Páně věřící požívají velkého bílého 

chleba, tj. vánoček nebo koláče, 

protože je předvečer onoho svátku, 

kdy se pro nás narodil a nám byl dán 

v Betlémě, tj. v „Domě chleba“, velký 

bílý chléb nebes, totiž náš Pán Ježíš 

Kristus.  

Pátý zvyk – křesťané požívají ovoce 

více než jindy, poněvadž je podvečer 

onoho svátku, kdy se nám narodilo 

ovoce vybrané a užitečné, totiž náš 

Pán Ježíš Kristus.  

Šestý zvyk – v předvečer Narození 

Páně kněží a žáci kalendují čili 

koledují, chodíce po domech svých 

věřících.  

Sedmý zvyk – v předvečer Narození 

Páně lidé kladou a stelou slámu do 

jizeb i do kostelů, protože je 

předvečer onoho svátku, kdy Paní 

celého světa, Královna nebeská a 
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Matka Boží porodila na tento svět 

Pána našeho Ježíše Krista. 

 (podle Wikipedie - zkráceno) 

 

JAN Z HOLEŠOVA  
* 1366 v Holešově,  

+ 27. 12. 1436 v Rajhradu u Brna.  

Studoval na pařížské Sorbonně, po 

návratu vstoupil k benediktinům 

v Břevnově, od roku 1430 působil 

jako převor v Rajhradě, kde také 

zemřel. Pojednáním o zvycích 

vážících se ke Štědrému večeru se 

stává zakladatelem etnografie 

(národopisu) jako zcela nového 

odvětví.  
 

NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ 

DÁREK – prostři místo 

u vánočního stolu 

hladovějícímu dítěti 

 

Jestliže nevíte, co darovat letos pod 

stromeček, máme pro vás tip na dárek, 

který udělá radost všem lidem dobré 

vůle a navíc reálně mění lidské životy. 

Hnutí Mary´s Meals pomáhá už více 

než dvěma a čtvrt milionu dětí na 

celém světě. Poskytuje jim vydatné 

jídlo v místě jejich vzdělávání, aby se 

mohly lépe soustředit a hodně se toho 

naučily. To přináší naději příští 

generaci a doslova zachraňuje životy. 

Letos o Vánocích se můžete k hnutí 

připojit a prostřít jeden nebo i více 

virtuálních talířů u vašeho stolu za 

pouhých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo 

jednomu dítěti na celý školní rok. Stůl 

prostřete zakoupením tištěného nebo 

elektronického poukazu na eshopu 

hnutí Mary´s Meals zde:  

https://eshop.marysmeals.cz/darkovy

-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/, 

případně navštivte: 

www.mistouvanocnihostolu.cz. 

 
Hnutí Mary´s Meals se zabývá programy 

školního stravování v převážně 

rozvojových zemích. Poskytuje jedno 

vydatné jídlo každý den nejchudším 

dětem po celém světě. Jídlo je 

pojmenováno po Marii, Ježíšově matce, 

která vychovávala své vlastní dítě 

v chudobě. Hnutí je založeno na 

vzájemné úctě a spojuje všechny lidi bez 

ohledu na jejich vyznání. Pracuje 

v devatenácti, převážně rozvojových 

zemích.                                                              

Česká pobočka vznikla v březnu 2018 

jako spolek za účelem šíření povědomí a 

získávání peněžních prostředků pro 

Mary´s Meals. Čeští dárci v roce 2021 

sytili každý školní den 47 834 dětí. 

Kancelář se nachází v Brně. Zakladatel 

Magnus MacFarlane Barrow se narodil r. 

1968 ve Skotsku. V roce 2015 vydal 

knihu Bouda, která krmí milion dětí – 

vypráví o vzniku hnutí. U nás ji vydalo r. 

2017 Karmelitánské nakladatelství. 

 

P. Antonín Šuránek 

 

* 29. 5. 1902 Ostrožská Lhota 

+ 3. 11. 1982 Petřkovice 

 

Kněz, spirituál kněžského semináře, 

vězeň, dělník v lomu ve Štramberku - 

patří v naší diecézi mezi čtyři 

kandidáty blahořečení. Připomínáme 

si jeho výročí z jeho Růžencových 

rozjímání - druhým desátkem 

radostného růžence:  

 

Se kterým jsi Alžbětu navštívila 
Duch Svatý vede blahoslavenou 

Pannu ze samoty do společnosti. Nese 

pod srdcem Boha. Jde, aby 

posvěcovala. Duch Svatý je sku- 

tečně dárcem společenských ctností: 

blíženské lásky, milého chování. 

Musím pracovat spolu s ním. At´za 

mne prosí Maria matka, Maria Panna, 

Maria královna, Maria 

prostřednice milostí. 

 

 

ADVENT VRCHOLÍ ŠTĚDRÝM DNEM 
 

PO NĚM PŘICHÁZÍ SVATÁ NOC. Plná krásných koled, písní a ukolébavek k uctění Kristova narození. 

Mezi nejklasičtější ukolébavky patří Mozartova Princi můj maličký. Místo „princi“ zpěváci na půlnoční nebo na 

jitřní něžně zpívávají Ježíšku: Ježíšku maličký spi. Ptáčkové na větvích … .  

                                                Dřímají nivy i háj, utichl celičký kraj. Ježíšku maličký spi. 

 

Co dělají ptáčkové na větvích? Odpoví malá tajenka: 

 

    p í  n ě 

  k l i d  ý m 

b e z p e č    

 

1. Ukolébavky patří mezi nejmilejší ….. . 

2. Vyznačují se ……. zpěvem. 

3. Dodávají dítěti pocit ……. . 
 

https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/
https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mistouvanocihostolu.cz%2F&data=05|01|veronika.miskarikova%40Marysmeals.org|ea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4|56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096|0|0|638031604306406332|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=YudVQPzvH%2BUzOpo3zZwaQa6dPrKY0mKNs4jwmZSSsgw%3D&reserved=0
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ ... 

Listopad 

27.11. neděle 1. neděle adventní; žehnání adventních věnců 

30.11. středa Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

Prosinec 

2.12 pátek První pátek v měsíci 

3.12. sobota Roráty s lucerničkami v 7 hodin, po mši sv. snídaně na faře  

4.12. neděle 2. neděle adventní; po mši svaté možná přijde sv. Mikuláš 

6.12. úterý Památka sv. Mikuláše, biskupa 

8.12. čtvrtek Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu - slavnost 

10.12. sobota Roráty s lucerničkami v 7 hod, potom snídaně na faře 

11.12. neděle 3. neděle adventní: Radostná - Gaudete; v 17 hodin vystoupí na náměstí u adventního věnce naše schola 

13.12. úterý Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

14.12. středa Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

17.12. sobota Roráty v 7 hodin s lucerničkami, snídaně na faře; od 8 hod. instalace stromků - muži, potom úklid kostela 

18.12. neděle 4. neděle adventní 

23.12. pátek Od 9 hodin zdobení stromků 

24.12. sobota Štědrý den - ranní roráty nebudou, noční mše sv. ve 22.00 

 

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 

 
  

Čas příprav na Tříkrálovou sbírku už je po roce opět tady. 

Obracíme se tedy na vás, kluci a holky, pozvěte své kamarády, rodiče, známé a staňte se koledníčky 

nebo vedoucími skupinek. 

Vám všem, kteří chcete pomáhat, děkujeme za ochotu. 

 

Už nyní známe termíny některých připravovaných akcí: 

 Diecézní žehnání koledníků proběhne v pátek 30. prosince v Olomouci v Katedrále svatého Václava 

 Tříkrálový koncert v Brně se uskuteční v neděli 8. ledna v 18 hodin 

 Promítání filmu pro naše koledníčky bude v KD ECHO v Lipníku nad Bečvou v neděli 22. ledna v 15 

hodin 

Zájemci se mohou hlásit u Markéty Klesnilové:  

tel.: 737 615 392, e-mail: klesnilova.marketa@seznam.cz 

 

 

http://www.farnostlipnik.cz/
http://www.trumf.cz/
http://www.koreni-vareni.cz/
mailto:klesnilova.marketa@seznam.cz

