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ANDĚLÉ UPROSTŘED 

NOCI ZPÍVAJÍ 
 

Sláva na výsostech Bohu, jak to 

zvěstuje evangelista Lukáš. Pojďme 

se nad slovy těch zpěvů zamýšlet 

nejprve s Anselmem Grünem, potom 

i s Karlem Čapkem. 

 „Andělé hrají ve vánočním příběhu 

významnou roli. Andělé vzájemně 

propojují nebe a zemi. Když se Ježíš 

narodil v Betlémě, zvěstovali andělé 

pokoj na zemi mezi lidmi. Ten pokoj 

není pouze pozemským mírem, má 

své kořeny ve slávě Boží, která se 

převtělením Syna Božího zjevila 

světu. Kristovým narozením je sláva 

Páně náležející mu v nebi viditelná i 

na zemi. Vánoční pokoj není pouze 

apelem na naši dobrou vůli, nejde 

jenom o to, abychom se navzájem 

snášeli. Když Boží láska pronikne do 

naší lidské podstaty, pak cítíme: 

neexistuje v nás nic, co by nebylo 

prodchnuto Boží láskou a jasem. 

Uvěříme-li tomu, budeme i sebe 

vnímat jinak. Pak se nemusíme nutit 

ke klidu a míru proto, že jsou Vánoce 

a že to k nim patří. Pak v nás totiž 

Vánoce navodí pokoj a smíření.“ 
 

                (Podle Anselm Grün Vánoční rozjímání) 

 

A TEDY SLÁVA           

NA VÝSOSTECH BOHU 
 

Ačkoli je všude, je na výsostech přece 

jen víc sám a víc doma. Přesvědčte se 

o tom: vystupte někdy na výsosti, a 

potkáte ho. Na výsostech krásy, na 

výsostech lásky, na výsostech poznání 

a já nevím, na kterých ještě. A když na 

ně vystoupíte, pocítíte rozkoš a hrůzu, 

nevýslovnou radost a strašné mrazení, 

a to je on sám. Ale kdo nikdy 

nevystoupil na výsosti, nepotkal ho a 

nic neví o něm, ani o jeho slávě. 

Neboť není pravé slávy kromě slávy 

Boží. On sám pak voní mateřídouškou 

a ve vlasech má hvězdy, ptáky na 

ramenou, na klíně cvrčka a pod jeho 

nohama plynou řeky a potůčky. Sláva 

na výsostech Bohu.  

A na zemi pokoj lidem dobré vůle. 

Neboť nic není sladšího než pokoj; a 

proto dejte nám pokoj, vy všichni, 

kteří si myslíte, že jste vyvoleni 

spravovati a napravovati tento svět. 

(…) Pokoj, toť velikost malých věcí a 

hlubokost věcí všedních; pokojná věc 

je posvěcená, a pokojný člověk je 

dobrý, a pokojné srdce je šťastné a 

pokojný den je požehnaný, amen. 

Sláva na výsostech Bohu. 

 

A pokoj lidem dobré vůle. Snad jsou 

větší a onačejší ctnosti než dobrá vůle; 

jmenujte mně hrdinství, šlechetnost, 

obětavost nebo co chcete, ale nic není 

tak dobrého jako dobrá vůle. Dobrá 
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SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU A NA ZEMI POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE 

 
SLOVO OTCE LIBORA 
 

Slavíme nejkrásnější svátky v roce, kterým se říká také svátky rodiny. Lidé se rádi navštěvují, dávají si dárky, jsou 

spolu. Letos jsou významné i proto, že nás po dvou letech nikdo neomezuje, s kolika lidmi se můžeme setkat. 

Člověk by řekl taková samozřejmost, ale po dvakrát jsme zakoušeli, že to nejde. O to víc si to můžeme letos 

vychutnávat. Malou letošní nevýhodou je, že jsou Vánoce jedny z nejkratších. Snad tedy najdeme dost prostoru i sil 

na všechna setkání a akce, které chceme zvládnout.  

Všem nám přeji, aby naše rodiny alespoň nedokonale zrcadlily pokoj a radost rodiny nazaretské – Ježíše, Marie, 

Josefa. Svátek Svaté Rodiny letos nebude v neděli, jak bývá zvykem, ale vychází na pátek. A tak bych vás chtěl 

všechny pozvat, abyste si přišli jako rodina pro požehnání a manželé obnovit manželské sliby do kostela sv. Jakuba 

v Lipníku. Určitě hodně musíme odpracovat každý z nás, aby v našich rodinách přebývala láska, pokoj a 

porozumění. Ale Boží požehnání k tomu také není na škodu. Přece jen, Bůh je všemohoucí a my jsme omezení ve 

svých schopnostech. 

Ještě jednou tedy přeji všem pokojné a radostné prožití Vánoc a klidné vykročení do nového roku, ve zdraví a pod 

závojem Božího požehnání. 

P. Libor 
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vůle to je jako dobrá cesta nebo dobrá 

střecha nebo jiné tiché, dobré a 

spolehlivé věci, o kterých ani nevíme; 

teprve když nejsou dobré, začneme 

láteřit, a když potkáme zlou vůli, je 

nám, jako by se bortila všechna jistota 

na světě. A proto je dobrá vůle to 

nejlepší na světě, že na ní stojí 

všechna spolehlivost a důvěra. Dobrá 

vůle je horizontální základ všeho 

dobrého na světě. Sláva na výsostech 

Bohu. A na zemi pokoj lidem dobré 

vůle. Je to ta nejkratší modlitbička, … 

neboť je v ní sláva i výsosti, země i 

pokoj i dobrá vůle: samé dobré i 

veliké, svaté i něžné věci.  
 

                                           (Karel Čapek Kalendář) 

 

SV. NORBERT  

NAŠEMU SVĚTU 
 

Souvislost Norberta s Čechami 

vznikla vskutku až při přenesení jeho 

ostatků na Strahov, i když tradicí 

tohoto řádu byl jako jeho zakladatel 

již dříve duchovně vázán k naší zemi. 

Tento řád uvedl do Čech r. 1142 

skvělý a vzdělaný olomoucký biskup 

Jindřich Zdík, syn kronikáře Kosmy. 

Získal pro ně výhodné místo na 

strážném vrchu (Strahov) u Pražského 

hradu. Co říká postava Norberta 

našemu světu? Mluví k církvi stále. 

Norbert je nositelem reformy 

kněžského života, přináší kněžím 

moderní doby tuto zkušenost. 

Ukazuje, že zápas o čistotu, to jest 

nedělenost kněžského života, je 

obtížné vést o samotě. Čím spádnější 

a náročnější je život, do kterého musí 

kněz denně zasahovat a vycházet, tím 

důležitější je, aby měl dobré zázemí. 

Takovým zázemím může být jedině 

kněžská komunita. Osamocený kněz, 

který se po námaze dne, nejednou 

zklamán neúspěchy, roztrpčen 

urážkou, vyveden z rovnováhy 

nevraživou atmosférou světa, ocitne 

sám a sám, řeší své situace vnější i 

vnitřní velmi obtížně. O co snadněji 

by je řešil, kdyby se vracel 

k chápajícím spolubratřím, kteří by 

mu mohli kněžsky poradit a bratrsky 

povzbudit. Sv. Norbert je trvalou 

výzvou kněžím, aby se navzájem 

podporovali a spojovali své síly 

v zápase o vlastní posvěcení a ve 

službě druhým.  

Nejvýznamnějším dědictvím sv. 

Norberta je pro církev jeho myšlenka 

třetího řádu. Jeho snahou bylo 

nabídnout lidem, kteří chtěli 

prohloubit a zkáznit svůj náboženský 

život, potřebnou metodu. (…) Dal jim 

návod k tomu, jak rozvrhnout čas dne 

a poněkud zvýraznil jejich modlitbu, 

aby se stala trvalým, tj. dobře do 

denního programu rozvrženým 

posvěcováním času a práce. (…) 

Norbertova myšlenka třetího řádu 

není ničím jiným než voláním po 

tvaru a náležitém rytmu života celé 

společnosti, ale především 

v rodinách. 
 

                                           (P. Piťha Svatý Norbert) 

 

VÁNOČNÍ MODLITBA 

SV. JANA PAVLA II.  

ZA RODINY 
 

Svatá rodino, tak úzce spjatá 

s tajemstvím, o kterém rozjímáme 

v den Narození Páně, veď svým 

příkladem všechny rodiny na celé 

zemi. 

Boží Synu, tys k nám přišel v teple 

lidské rodiny, dovol, aby všechny 

rodiny mohly růst v lásce a 

spoluvytvářet dobro rodiny celého 

lidstva, zachovávaly věrnost a 

plodnou jednotu, měly úctu k životu a 

usilovaly o bratrskou solidaritu se 

všemi. Nauč je zříkat se sobectví, lži a 

bezohledné honby za vlastním 

požitkem. Pomoz jim rozmnožovat 

nesmírné bohatství srdce a mysli, 

které vzrůstá, oživuješ-li je svým 

dechem.  

Dítě Ježíši, osuš slzy dětí! Přiviň na 

své srdce nemocné a staré. Přikaž 

lidem, aby odložili zbraně a spojili se 

v objetí pokoje, které zahrnuje celý 

svět! Vybídni národy, milosrdný 

Ježíši, aby zbořily zdi navršené bídou 

a nezaměstnaností, nevědomostí a 

lhostejností, diskriminací a 

netolerancí. 

Ty, Boží Dítě z Betléma, nás 

zachraňuješ a vysvobozuješ ze hříchu. 

Ty jsi ten pravý a jediný Spasitel, 

kterého lidstvo, často tápaje ve tmě, 

hledá. Bože pokoje, Dare pokoje pro 

celé lidstvo, přebývej v srdci každého 

člověka a každé rodiny. Buď naším 

pokojem a naší radostí. Amen. 

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 

Betlémské světlo, plamínek odebraný 

z věčného ohně jeskyně Ježíšova 

narození, je symbolem míru, 

přátelství. Díky skautům a skautkám, 

kteří ho každý rok rozvážejí po celém 

světě, se dostane na Vánoce 

k milionům lidí, aby v jejich 

domovech na Štědrý večer připomínal 

příchod Ježíše Krista na svět. 

V novodobé historii za myšlenkou 

světla stojí rakouská umělkyně 

českého původu Ada Brandstetter a 

její vzpomínky na Štědré dny v Plané 

u Tachova. Děti si večer za zpěvu 

koled odnášely domů rozsvícené 

lucerničky zapálené plamenem přímo 

od Ježíška z vánočního stromu u 

kostela. Tuto tradici obnovila ve svém 

druhém domově Nussdorfu pod 

názvem Světlo ve tmě. Touto tradicí 

se inspirovala veřejnoprávní rakouská 

televize. V roce 1986 v rámci vánoční 

sbírky na pomoc postiženým dětem 

přivezlo světlo přímo z Betléma jedno 

z postižených dětí rakouskými 

aerolinkami do Lince. Vůdce 

vídeňských skautů Herbert Grünwald 

do této akce zapojil r. 1989 skauty a 

skautky. Díky silné mezinárodně 

propojené skautské organizaci se 

světlo začalo distribuovat po celé 

Evropě i v Americe. (Podle 

www.abicko.cz) 

V sobotu 17. prosince 2022 byl 

plamínek z Betléma rozvážen vlaky 

po naší vlasti skautskými kurýry. Jeho 

cesta vedla z Betléma do Rakouska, 

kde ve Vídni 10. prosince proběhl 

slavnostní ceremoniál předávání 

světla. Delegace českých skautů a 

skautek pak převezla světlo do Brna a 

předala v katedrále 11. prosince do 

rukou brněnského biskupa. Toto 

světélko díky lipenským skautům 

připutovalo i do našeho města, do 

našich kostelů a našich domovů. 
 

ARCIDIECÉZNÍ 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

2022 
 

Setkání mládeže olomoucké 

arcidiecéze se letos konalo ve dnech 

18. a 19. listopadu v Olomouci. 

Mnoho mladých ve věku od 14 do 26 

let se dostavilo do katedrály sv. 
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Václava, kde se konal hlavní program. 

Někteří přijeli už v pátek na 

předprogram. Většina těchto mladých 

se stala součástí přípravného týmu, 

který pomáhal při hlavním programu. 

V sobotu přijelo mnoho dalších 

účastníků ze všech děkanátů. Program 

začínal mší svatou v katedrále a po ní 

si všichni účastníci mohli vybrat 

z bohaté nabídky přednášek a 

workshopů. V závěru arcidiecézního 

setkání se potkali také lidé 

z jednotlivých děkanátů. Završení 

proběhlo, stejně jako úvod, 

v olomoucké katedrále; součástí bylo 

představení Centra pro mládež a 

pozvání na Světové dny mládeže 2023 

do Lisabonu.  

                                                                                                                                                

Barbora Klesnilová 

 

PŘIPRAVUJEME SE   

NA TŘÍKRÁLOVOU 

SBÍRKU 2023 
 

Zveme vás, kluci a holky, i 

vás, kteří jste se narodili trochu 

dříve, abyste se zapojili do 

každoroční sbírkové akce, která 

odstartuje 1. ledna a potrvá až do 

15. ledna 2023. 

U nás v Lipníku nad 

Bečvou bude hlavní koledovací 

den v sobotu 7. ledna. Tento den se 

před 9. hodinou sejdeme v budově 

Charity, kde si můžete vybrat 

pláště, nasadíte si korunky a stanou 

se z vás králové, kteří budou 

putovat dům od domu a budou 

přinášet radost a naději do domovů 

lidí ve svém okolí.  

Než se vydáme do ulic 

města, přijmeme požehnání od 

otce Libora a uděláme si společnou 

fotografii na památku.  

Po koledování se setkáme 

opět v prostorách Charity a trochu 

se zahřejeme horkým čajem a 

drobným občerstvením. 

Přejeme vám vlídné přijetí 

v domovech lidí dobré vůle a také 

radost z dobrého skutku. 

Velmi si vážíme ochoty a 

obětavosti vaší i všech našich 

dobrovolníků a podpory všech 

dárců a v neposlední řadě také 

všech, kteří zdar této akce podpoří 

svou modlitbou. 

Zveme vás také na diecézní 

žehnání koledníků, které proběhne 

30. prosince 2022 v Olomouci 

v katedrále svatého Václava 

v 10:00 s otcem biskupem Josefem 

Nuzíkem. 

Po společném focení bude 

v 11 hodin možnost posezení u 

čaje s občerstvením v kavárně 

Bistrá kráva, Wurmova 5. 

Tradiční Tříkrálový 

koncert v Brně, který je 

poděkováním našim koledníkům, 

partnerům i všem dárcům a 

příznivcům, bude v neděli 8. 1. 

2023 od 18 hodin vysílat ČT1. 

Snad se ho budeme moct zúčastnit 

i osobně. 

Také vás už teď chceme 

pozvat na promítání filmu do KD 

Echo v Lipníku nad Bečvou 22. 1. 

2023 od 15 hodin. 

 

Kontakt:  

Markéta Klesnilová 

tel.: 737 615 392 

e-mail: 

klesnilova.marketa@seznam.cz 

 

 

 
 

 

 

 

 

DĚTEM  

 

  o  y č e j e    

  j  z u l á t k o  

 v s  á v a t     

  ch  e b a      

c e L          

  o  a l o v á n k y 

  
1. Na Štědrý den se dodržují různé ……. . 

2. Koho uviděli pastýři v jeslích? ……… 

3. Na roráty musely děti brzy ……. . 

4. Betlém znamená Dům …..  

5. Při Ježíškově narození jásalo …. nebe. 

6. Děti našly pod stromečkem ………. . 

 

mailto:klesnilova.marketa@seznam.cz
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Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ ... 

Prosinec 

24.12. sobota  Štědrý den, rorátní mše nebude, noční mše sv. ve 22.00 

25.12. neděle Slavnost Narození Páně; Živý betlém od 16 hodin 

26.12. pondělí Svátek sv. Štěpána 

27.12. úterý Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

28.12. středa Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků  

30.12. pátek Svátek Svaté Rodiny, mše sv. v 17.30 s obnovou manželských slibů. Žehnání koledníčkům v katedrále sv. 

Václava v Olomouci v 10 hodin 

31.12. sobota Sv. Silvestr I., mše sv. na poděkování za uplynulý rok v 16 hodin u sv. Jakuba 

Leden 

  1.1. neděle Slavnost Matky Boží Panny Marie; Nový rok 

  3.1. úterý Nejsvětější Jméno Ježíš 

  6.1. pátek Slavnost Zjevení Páně 

  7.1. sobota Hlavní koledovací den v Lipníku 

  8.1. neděle Svátek Křtu Páně; Tříkrálový koncert v Brně v 18 hodin, vysílá ČT 1 

15.1. neděle 2. neděle v mezidobí 

18.1. středa Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 

21.1.  sobota  Sv. Anežka Římská 

22.1 neděle 3. neděle v mezidobí; film pro koledníky na KD Echo v 15.00 

24.1. úterý Sv. František Saleský 

25.1. středa Svátek Obrácení sv. Pavla 

27.1 pátek Modlitby matek 

28.1. sobota Modlitby matek 

29.1.  neděle 4. neděle v mezidobí; modlitby matek 

Únor 

 2.2. čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 

 3.2. pátek Sv. Blažej; 1. pátek v měsíci 

 5.2. neděle 5. neděle v mezidobí 

11.2. sobota Panna Maria Lurdská 

12.2. neděle 6. neděle v mezidobí 

19.2. neděle 7. neděle v mezidobí 

22.2. středa Popeleční středa. Den přísného postu 

 

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 

 
  

DĚKUJEME: 
 

Firmě TRUMF International za mnohaletou podporu vydávání 

Farních listů; 

Farníkům a příznivcům farností za jakoukoliv pracovní, 

modlitební a finanční podporu v roce 2022. 

 

PŘEJEME VŠEM: 
Radostné Vánoce, zdraví a Boží požehnání na cestě roku 2023! 

 

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

