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TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA 

VEŘEJNÉHO ŽIVOTA 
 

Počátkem Ježíšova veřejného 

života je jeho křest od Jana 

v Jordánu. Duch Svatý sestupuje 

na Ježíše v podobě holubice a 

„hlas z nebe“ říká: „Toto je můj 

milovaný Syn.“ Tak se Ježíš 

ukázal jako Mesiáš Izraele a Boží 

Syn. Při tomto křtu Ježíš přijal a 

zahájil své poslání trpícího 

služebníka. Dává se započítat 

mezi hříšníky; už je „Boží 

beránek, který snímá hříchy světa; 

už předjímá „křest“ své krvavé 

smrti. Již přichází, „aby zcela 

splnil Boží vůli“. 

Evangelia mluví o čase Ježíšovy 

samoty na poušti ihned po křtu. 

„Vyveden“ Duchem na poušť, 

zůstává tam Ježíš čtyřicet dní bez 

jídla; žije mezi dravou zvěří a 

andělé mu slouží. Na konci této 

doby ho satan třikrát pokouší tím, 

že podrobuje zkoušce jeho 

synovský vztah k Bohu. Ježíš 

odrazí tyto útoky, které jsou 

opakováním Adamova pokušení 

v ráji a pokušení Izraele na poušti. 

„Náš velekněz není takový, že by 

nebyl schopen mít soucit s námi, 

slabými. Naopak! Vždyť on sám 

byl vyzkoušen ve všem možném 

jako my, ale nikdy se nedopustil 

hříchu“. (Žid 4,15) 

Církev se každý rok připojuje 

k tajemství Ježíše na poušti 

čtyřicetidenní postní dobou. 
 

                              Katechismus KC 
 

STABAT MATER 
 

Bůh měl Marii ve své mysli před 

počátkem stvoření – tak ji 

miloval, že ji stvořil, a to takovou, 

jakou miloval: aby byla Matkou 

jeho Syna. Proto všechno dostala: 

existenci, život, úkol, poslání!  

Ona měla stát po boku svého Syna 

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ NABÍZENÉ VŠEM NEZNÁ MEZÍ 

Připojme se k tajemství Ježíše na poušti čtyřicetidenní postní dobou. 

                                              Proměň mě, Pane! Proměň nás, Pane! 
 

Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a 

čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. 

1 Pt 3,10-11 
 

Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, neodplácejte zlým za zlé, 

urážkou za urážku, naopak, žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 

1 Pt 3,8-9 

 

 

V Lipníku nad Bečvou 3. března 2019 

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

Zdravím všechny farníky! 
 

Po zimě se těšíme na jaro. Mockrát jsem si uvědomil, jak je to krásné, že se střídají roční období. Každé má 

své krásy i hranice. Proto se nám neomrzí a těšíme se, co přinese to další období, i když jsme ho už 

mnohokrát prožili. Tak se střídají i liturgické doby a nevede to k otrávenosti, ale k očekávání. Vzpomeňme si 

na postní doby, které jsme už prožili. Co v nich bylo obohacujícího. Na co se těšíme. Co jsme dělali pro 

Ježíše a co pro lidi. Z čeho máme obavy. To nám může pomoci prožít i tuto postní dobu. Čerpat ze zkušeností 

a být otevření k novým nápadům. 

                                                                                                                                                             P. Stanislav 
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v Jeho strašném utrpení, kdy ho 

zalila všechna nenávist světa i 

pekla, aby Ho zlomila – a On ji 

měl překonat, přemoci svou 

láskou. V těch chvílích potřeboval 

Marii a její víru. A tak Maria 

spěchá, aby Ho mohla provázet na 

Jeho křížové cestě, aby mohla být 

s Ním! Její utrpení Mu nepomůže, 

nemá smysl – a právě v tom je 

jeho velikost: Toto úděsné utrpení 

Mariina srdce, které nelze nijak 

změřit – není to utrpení těla! – je 

Její láska. To její Láska je přibita 

na kříž, bez naděje, že tam zemře, 

že se to za chvíli skončí. Maria 

ničemu nerozumí, jenom ví, že 

nemůže opustit svého Syna, že v 

její přítomnosti pod křížem je 

zosobněna víra lidstva v Ježíšovo 

božství a v Jeho vítězství. Matka 

se zmučeným, mrtvým tělem 

Synovým na klíně, se stala 

symbolem maximální mateřské 

lásky i bolesti. Pieta je symbolem 

víry v lásku. Prosme Matku, která 

vytrvala pod křížem Pána, která 

svou vírou držela nejen ty, kteří 

stáli pod Jeho křížem, ale i Jeho 

samého, ať stojí při nás a dá nám 

svou víru, abychom v ní mohli 

překonat nesmyslnost zmaru – 

zakoušením jistoty, že Bůh je 

Láska, která zvítězí. 
 

Podle duchovních cvičení MARIA 

1992 Olomouc P. Bernarda D. 

Říského 
 

„DAR A TAJEMSTVÍ“ - 

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ 

 

S otcem Stanislavem letos v létě 

poděkujeme za 15 let jeho 

kněžství, s jáhnem Janem i 

Vojtěchem prožíváme přípravu 

k přijetí svátosti kněžství.  
 

KNĚŽÍ A JEJICH 

VZTAHY KE KRISTU, 

k biskupům, ostatním kněžím a ke 

křesťanskému lidu 

 

K vedení a neustálému vzrůstu 

Božího lidu ustanovil Kristus Pán 

ve své církvi různé služby, které 

jsou určeny pro dobro celého těla. 

Kristus, kterého Otec posvětil a 

poslal na svět, poskytl 

prostřednictvím apoštolů účast na 

svém posvěcení a poslání jejich 

nástupcům, totiž biskupům; ti 

svěřili úkoly své služby v různých 

stupních různým jedincům 

v církvi. A tak Bohem 

ustanovenou církevní službu 

vykonávají na různých stupních 

kněžství ti, kteří se už odedávna 

nazývají biskupy, kněžími, jáhny. 

Kněží sice nedosáhli vrcholu 

kněžství a ve výkonu své moci 

závisí na biskupech, jsou však 

s nimi spojeni kněžskou 

důstojností a mocí svátosti 

kněžství podle obrazu Krista, 

nejvyššího a věčného kněze; jsou 

posvěceni, aby hlásali 

evangelium, aby se stali pastýři 

věřících a konali bohoslužby jako 

praví kněží Nového zákona. Svůj 

posvátný úřad však vykonávají 

zejména v eucharistické boho-

službě neboli shromáždění, kde 

zastupují Krista, hlásají jeho 

tajemství a spojují prosby věřících 

s obětí jejich hlavy. V mešní oběti 

zpřítomňují a přivlastňují až do 

příchodu Páně jedinou oběť 
Nového zákona, totiž oběť Krista 

obětujícího sebe sama jednou 

provždy Otci jako neposkvrněný 

obětní dar. Pro věřící kajícníky anebo 

nemocné vykonávají službu smíření a 

posily; potřeby a prosby věřících 

přednášejí Bohu Otci. Úřad Krista 

pastýře a hlavy vykonávají v mezích 

své moci a tak shromažďují Boží 

rodinu jako bratrské společenství, 

oživované jedním duchem a skrze 

Krista v Duchu ji vedou k Bohu Otci. 

Jemu se klanějí uprostřed svého 

stádce v duchu a v pravdě. Konečně 

věnují své síly kázání a vyučování; 

co v zákoně Páně četli a prorozjímali, 

v to věří, v co uvěřili, tomu učí, a 

čemu učí, podle toho jednají. 
 

Z věroučné konstituce o církvi –  

Lumen gentium 

15 LET KNĚZEM 
 

P. Stanislav v prvním půlroce 

roku 2019 završuje patnáctý rok 

od přijetí svátosti kněžství. Je to 

období, kdy se k přijetí této 

svátosti připravuje jáhen Jan 

Faltýnek. A tak se ptáme: 

Otče Stanislave, co se vám v této 

souvislosti vybavuje? Který a jaký 

červnový den to byl? Kdo byl 

Vaším světitelem? Kteří patroni 

kromě křestního Vás provázejí 

životem? V naší farnosti působíte 

pátým rokem. Prožil jste s námi 

mnoho událostí. Mezi první 

patřily hody a potom mimo jiné 

odchod do nebeského domova P. 

Jana, následoval P. Karel a P. 

Josef. A nyní nás vedete ke 

slavení nového kněžského 

povolání v naší farnosti. Dá-li 

Pán, přijme jáhen Jan 29. června 

kněžské svěcení a třicátého 

budeme slavit s novoknězem 

primiční mši svatou. Kdy a kde 

jste slavil Vy první mši svatou? 

Ve kterých farnostech jste 

zanechal svou kněžskou stopu 

v prvním desetiletí? 

Kněžské svěcení mně udělil v 

sobotu 26. 6. 2004 otec arcibiskup 

Jan Graubner. Při svěcení zpívali 

v litaniích svatý Stanislave Kostko 

Neumane..., to jsem málem z leže 

vyskočil, že to můj křestní patron 

není. Kromě sv. Stanislava Kostky 

mám životně rád sv. Josefa, je i 

mým biřmovacím patronem. Jako 

jáhen jsem působil v 



FARNÍ LISTY 1/2019    ________________________________________________________________3 

 

VÝSLEDKY  

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDY 2019 
 

v našich farnostech 

 

Bohuslávky  10 362 Kč 

Hlinsko    8 312 Kč 

Kladníky    4 620 Kč 

Lhota    8 895 Kč 

Lipník n. B. 113 533 Kč 

Nové Dvory     6 990 Kč 

Týn n. B.   16 607 Kč 

 

Tříkrálová sbírka je sbírkou naděje, radosti a důvěry. Děkujeme za vlídné přijetí koledníků, za štědrost 

dárců. Koledníkům za kolednickou službu, za rozdávání radosti a dobré zprávy, rodičům koledníků za 

podporu, farnostem za modlitební doprovod.  
                                                                                                                                P+J Trpákovi 

 

 

Hanušovicích (a dalších 11 

farnostech – pro zajímavost 

Branná, Ostružná, Kopřivná, 

Malá Morava, Nová Seninka, 

Nové Losiny, Podlesí, Pusté 

Žibřidovice, Vysoké Žibřidovice, 

Staré Město pod Sněžníkem a 

Vojtíškov).  

V neděli 4. 7. jsem měl primici v 

Uherském Brodě na prostranství 

za klášterním kostelem. Jako 

kaplan jsem nastoupil do 

Holešova a za rok jsem šel do 

Štítů, Horních Studének a Cotkytle 

jako administrátor a později 

farář. Byl jsem tam devět let. 

Ze všech míst si vybavuju lidi, se 

kterými jsem se setkával, a 

krajinu, ve které jsem žil. 
 

JÁHEN JAN O SOBĚ 
 

Jáhen Jan Faltýnek působí ve 

Valašských Kloboukách. Do 

tamějšího farního časopisu napsal  

o sobě a o svém růstu ve víře. 

Část s jeho svolením přebíráme: 

Pocházím z Lipníka nad Bečvou. 

Jsem ze středně velké rodiny. 

Nemám žádného bratra, ale zato 

mám pět sester. Z toho možná 

pramení, že moc nemluvím, spíše 

naslouchám. V kombinaci s tím, 

že za určitých okolností jsem 

mírně nahluchlý na určité 

frekvence ženského hlasu, mi 

říkali, že mám nejlepší 

předpoklady pro spokojené 

manželství. Mýlili se, mírně 

nahluchlý je vítaný i jako 

zpovědník. 
Ačkoli pocházím z tradiční katolické 

rodiny, do kostela jsme vždycky 

chodili a ministroval jsem asi od pěti 

nebo šesti let, tak jsem nikdy v mládí 

netoužil být knězem. (…) 

Na víru v Boha, její zrání a růst 

měli v mém životě velký vliv 

laici. Byli to moji vrstevníci na 

vysoké škole, u kterých jsem 

viděl, že žijí svoji víru nejen 

v kostele, ale i ve všedních dnech 

a různých každodenních situacích. 

Stejným darem pro mě bylo 

„vysokoškolské spolčo“, kde jsem 

nejen viděl živou víru, ale také 

zažil osobní přijetí a došel 

k sebepřijetí, které mladý člověk 

potřebuje. V posledním období 

před nástupem do semináře mě 

hodně posunuli ve víře věřící 

laici, zapálení pro Boha. Ze své 

osobní životní zkušenosti bych 

vás farníky chtěl povzbudit, 

jestliže skutečně žijete v živém 

vztahu s Bohem, máte jako laici 

obrovský vliv na své okolí, i když 

si to třeba ani neuvědomujete.  
                                      

                                     Jáhen Jan Faltýnek 
 

 

 

PANAMA –  

34. SVĚTOVÉ DNY 

MLÁDEŽE 
 

22. – 29. ledna 2019 

Na závěrečné mši svaté Světových 

dnů mládeže 2016 v Krakově papež 

František ohlásil příští setkání 

v Panamě. Uskutečnilo se ve dnech 

22. – 29. ledna 2019 a jeho mottem 

byla slova Panny Marie: „Jsem 

služebnice Páně, staň se mi podle 

tvého slova.“ (Sk 1,38) Česká 

delegace asi dvou stovek poutníků 

byla vedena biskupy Janem Vokálem 

z Hradce Králové a Pavlem Posádem 

z Českých Budějovic. Mezi svatými 

patrony těchto dní byl i jejich 

zakladatel svatý Jan Pavel II. 
 

ROZLOUČENÍ 

S PANEM JIŘÍM 

FALTÝNKEM 
 

V sobotu 12. ledna 2019 se lipenská 

farnost rozloučila s kostelníkem 

panem Jiřím Faltýnkem. Zemřel 

v pátek 4. ledna ve věku 68 let. Při 

mši svaté v kostele sv. Jakuba jsme 

děkovali Pánu za jeho život i službu 

u oltáře a doprovodili na místní 

hřbitov, kde byl pochován do 

rodinného hrobu.  
 

 

 
 

 

ZE ZÁVĚREČNÉ „TISKOVKY“ 

KRÁLOVSKÉHO PUTOVÁNÍ 

 

- Potkali jsme spoustu milých a hodných lidí 

- Budu si pamatovat paní, co celou koledu zpívala s námi 

- Potkali jsme velkou spoustu pejsků 

- Paní nám řekla, že s námi nechce mít nic společného 

- Pan dělník pískal a zpíval naši koledu ve výtahu 

- Mám nové kamarády 

- Nakazili jsme pána koledou 

- Dostali jsme pizzu a moc jsme si pochutnali 

- Budu si pamatovat královskou koulovačku 
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PRIMIČNÍ TÝM 
 

se již dvakrát sešel, aby 

projednával přípravy k primiční 

mši svaté našeho jáhna Jana. 

První viditelnou či slyšitelnou 

vlaštovkou jsou schůzky 

pěveckého sboru pro primiční 

liturgii. Tým je stále otevřený 

dalším zájemcům a pomocníkům 

pro přípravu tohoto svátku našich 

farností. 
 

KATOLICKÝ SPOLKOVÝ 

DŮM DĚKUJE 
 

Pán Bůh zaplať otci Stanislavovi a 

všem farníkům za finanční 

podporu. 
                                                                    

Anna Kvapilová, předsedkyně KSD 

 

 

 

SV. STANISLAV KOSTKA 
  

pocházel ze šlechtického rodu, 

narodil se na Kostkově zámku 

v Rostkowě v Polsku v roce 1550, 

stal se v Římě jezuitským 

novicem, kam se vydal pěšky 

proti vůli svého otce, aby vstoupil 

do jezuitského řádu. 

Po desíti měsících zde zemřel, 

v roce 1568 v necelých 18 letech 

na slavnost Nanebevzetí Panny 

Marie. Je patronem studující 

mládeže, noviců i umírajících. 

Atributy: Jezulátko, svaté 

přijímání.  

Papež František napsal vloni u 

příležitosti 450. výročí světcovy 

smrti polské mládeži, která 

každoročně putuje do 

Stanislavova rodiště, slova, která 

platí i vám, naše milá mládeži: 

                                             

„Svatý Stanislav vás učí nebát se 

rizik a snů o pravém štěstí, jehož 

zdrojem a zárukou je Ježíš 

Kristus. Svět potřebuje vaši 

svobodu ducha, vaši důvěru 

v budoucnost, vaši žízeň po 

pravdě, dobrotě a kráse.“ 
 

Životní motto sv. Stanislava 

Kostky: „Ad maiora natus sum“ 

– K VYŠŠÍM VĚCEM JSEM 

SE NARODIL 
 

Jméno Stanislav je slovanského 

původu, odvozeno od stan, tj. 

pevnost. Vykládá se jako 

získávající slávu vytrvalostí. 

Podle českého kalendáře má 

svátek 7. května. Ironií je, že toto 

jméno jako křestní dostal český 

básník S. K. Neumann, známý 

svým levicovým zaměřením.  

 

 

Z KALENDÁŘE  FARNOSTÍ ... 

Březen 

3.3. neděle 8. neděle v mezidobí, v 15.00 je na faře karneval 

6.3. středa Popeleční středa, den přísného postu 

8.3. pátek       1. pátek v měsíci; křížová cesta v 17 hodin – ministranti 

10.3. neděle 1. neděle postní 

13.3. středa 6. výročí zvolení papeže Františka 

15.3. pátek Křížová cesta – maminky s dětmi 

16.3. sobota Svatojosefská pěší pouť na Svatý Hostýn, odchod 4.30 od zvonice 

17.3. neděle 2. neděle postní  

19.3. úterý Slavnost sv. Josefa; v Lipníku adorační den: v 8 hod. mše sv. v kapli sv. Josefa, od 9 do 

17 adorace u sv. Jakuba 

22.3. pátek Křížová cesta – senioři 

24.3. neděle 3. neděle postní 

25.3. pondělí Slavnost Zvěstování Páně; den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti 

29.3. pátek Křížová cesta – Charita 

31.3. neděle 4. neděle postní – Laetare. Začátek letního času 

Duben 

 5.4. pátek 1. pátek v měsíci; Křížová cesta – mládež 

 7.4. neděle 5. neděle postní 

12.4. pátek Křížová cesta – chlapi 

13.4. sobota Děkanátní setkání mládeže 

14.4. neděle Květná neděle, svěcení ratolestí, průvod od kaple sv. Josefa do farního kostela sv. 

Jakuba. Svátost smíření od 14. do 16. hodiny 

FARNÍ LISTY vydala Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou. Vychází pro vnitřní potřebu farností Lipník nad Bečvou, 

Týn nad Bečvou, Hlinsko 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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