ZPRAVODAJ FARNOSTÍ
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L i p n ě
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POŘAD
BOHOSLUŽEB

NEDĚLE
28. 1. 2018

Horní Planá

Frymburk

Světlík

Černá v Pošumaví

8:00 (farní kostel)

9:45 (farní kostel)

11:15 (farní kostel)

4. neděle v mezidobí
Za + Žofii Špačkovou
ve výroční den pohřbu.

4. neděle v mezidobí
Za + rodiče Langerovy,
+ rodiče Kopuncovy
a za + bratra Vladislava.

4. neděle v mezidobí
Za + Františka a Štefana
Sojkovy.

Sobota 27. 1. 2018
16:00 (farní kostel)

Pondělí
29. 1. 2018

v o l n ý

d e n

Úterý 4. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro paní
Olgu Vláškovou.

30. 1. 2018

17:20 – mariánské večeřadlo
18:00 – mše sv. (farní kostel)
Památka sv. Dona Boska,
kněze
Na dobrý úmysl dárce.

Středa
31. 1. 2018
17:00 (kaple na faře)

1. 2. 2018

Čtvrtek 4. týdne v mezidobí
Za dar zdraví
pro kmotříčka
Oldřicha Veselýho.

Pátek

(kaple v domově důchodců)

2. 2. 2018

14:00
Votivní mše „O Nejsvětějším
Srdci Ježíšově“

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

16:00 (farní kostel)

Sobota

Svátek Uvedení Páně
do chrámu – „Hromnice“
Na přímluvu Panny Marie,
stařičkého Simeona a
prorokyně Anny za ochranu
nenarozeného života.

3. 2. 2018
NEDĚLE

4. 2. 2018

8:00 (farní kostel)
Svátek Uvedení Páně
do chrámu – „Hromnice“

9:45 (farní kostel)
Svátek Uvedení Páně
do chrámu – „Hromnice“

11:15 (farní kostel)
Svátek Uvedení Páně
do chrámu – „Hromnice“

Na přímluvu Panny Marie, Na přímluvu Panny Marie, Na přímluvu Panny Marie,
stařičkého Simeona a
stařičkého Simeona a
stařičkého Simeona a
prorokyně Anny za ochranu prorokyně Anny za ochranu prorokyně Anny za ochranu
nenarozeného života.
nenarozeného života.
nenarozeného života.

Adresa sídelní farnosti:
Římskokatolická farnost Horní Planá
Náměstí 1
382 26 Horní Planá
mobil: (+420) 604 322 396
E-mail: pater.spacek@seznam.cz
farnosti-na-lipne@seznam.cz
www:

4. neděle v mezidobí
Na dobrý úmysl dárce.

17:00 (kaple na faře)

Úterý

Čtvrtek

28. 1. 2018

http://www.farnosti-na-lipne.cz

Příležitost ke svaté zpovědi:

Horní

Planá:

 Čt, Pá – čtvrt hodiny přede mší sv.
 Ne
– čtvrt hodiny přede mší sv.


Frymburk:

 Út, Ne – čtvrt hodiny přede mší sv.


Světlík:

 St
 Ne


Černá

 So

– během mariánského večeřadla
– ihned po skončení mše sv.

v Pošumaví:
– čtvrt hodiny přede mší sv.

K udílení svátosti pomazání nemocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v
jakýchkoliv jiných záležitostech se můžete
se mnou zkontaktovat telefonicky, E-mailem
anebo mi můžete zanechat vzkaz v návštěvní
knize na oficiálních stránkách našich farností.
Budete-li chtít, můžete mne navštívit na
faře v Horní Plané. V tomto případě vás
prosím, abyste si termín setkání se mnou
pro jistotu předem domluvili.

4. neděle v mezidobí
1. čtení

(Dt 18, 15-20)

2. čtení

(1 Kor 7, 32-35)

Evangelium
(Mk 1, 21-28)

BŮH MLUVÍ K ČLOVĚKU
Bratři a sestry, dnešní slovo Boží nám chce ukázat, že mezi lidmi není vlastně nikdo opravdu „nevěřící“. Každý
člověk totiž někomu či něčemu věří: buď věří v Boha nebo věří ve falešné „bůžky“ – majetek, kariéru, moc apod. Boží
slovo nám dnes rovněž ukazuje, že Bůh mluví k člověku. Mluví skrze proroky, mluví skrze svého Syna Ježíše Krista.
Někdo by si mohl říct: snad mluvil, ale teď už mlčí. Mlčí ke všemu, co se děje. Proto se rozvíjejí všelijaké úvahy o
„mrtvém“ a „mlčícím“ Bohu.
Ale Bůh nemlčí. Mluví jen jinak, než my čekáme – proto ho často neslyšíme. Tak tomu bylo už v dobách
biblických. Ale lidé ho nepoznali. Nepoznali ho učedníci cestou do Emauz. Nepoznali ho apoštolé na břehu
Genezaretského jezera. Nepoznala ho ani Maří Magdaléna. Nepoznal ho celý izraelský národ, který byl k tomu po
tisíciletí připravován. Jejich představa o Bohu byla jasná a přesná, ale jaksi strnulá a neměnná. Očekávaný Mesiáš
přišel, ale byl jiný – a oni ho odmítli: copak dobrého může vzejít z Nazareta, z takové nějaké „Horní Dolní“?
Ježíšovi současníci, kteří v něho uvěřili, museli být hazardéři. Museli se umět vzdát svých dosavadních názorů
a jistot. Museli být ochotní změnit své smýšlení. Rozbilo to celý jejich dosavadní svět. Kdo se opravdu přiblíží ke
Kristu Pánu, kdo v něho doopravdy uvěří, tomu se rozbije celý jeho dosavadní myšlenkový svět. Pak už takový člověk
vidí všechno jinak.
A zde často dochází k pohoršení, které pro „stávající“ věřící představují konvertité – lidé, kteří se v dospělém
věku obrátili ke Kristu. Když se jim podaří přiblížit se ke Kristu, když prožijí závan té vichřice Ducha svatého, která
všechno činí novým, promění to jejich dosavadní život od základů. Narazí však zpravidla na lidi, kteří věří v Boha
už dávno, vlastně „odjakživa“. Narazí na lidi, kteří znají celé náboženství, kteří mají všechnu pravou a osvědčenou
zbožnost jakoby „na doživotí“.
Apoštol Pavel byl také přesvědčen, že zná jediné pravé náboženství, a že je zná naprosto dokonale. Když se
objevila novota – křesťanství – začal je pronásledovat. Teprve když potkal opravdu Boha, bylo to doslova jako blesk
z čistého nebe. Najednou zjistil, že všechno je jinačí, než jeho dosavadní představy.
Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Bůh nemlčí ani dnes. I dnes tě oslovil, i dnes tě vyzval. Je v tom
ovšem jisté riziko: Jestli ho opravdu uslyšíš, rozbije tvé pohodlné představy, vyžene z tebe zlé duchy špatných návyků.
Toto je začátek nové cesty lidstva. Začínáme nově tušit, zatím jen tušit: Bůh JE! Je živý! Je větší, než jsme si dosud
uměli představit. Až to pochopíme, změní a obnoví to celý náš svět! Amen.
Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.

AKTUALITY
 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ÚNORU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU:
V pátek 2. února 2018 od 14 hodin v kapli domova důchodců v Horní Plané budeme prožívat první pátek v
měsíci únoru. Nejprve bude votivní mše svatá „O Nejsvětějším Srdci Ježíšově“. Po modlitbě po přijímání
následuje pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (výstav Velebné svátosti, krátká adorace, litanie k
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba, svátostné požehnání).
 KŘEST MALIČKÉHO DÍTĚTE VE FRYMBURKU:
V sobotu 3. února 2018 v 11 hodin přijme svátost křtu ve farním kostele sv. Bartoloměje ve Frymburku
maličký Matyáš Haláček z Loučovic.
 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – „HROMNICE“:
V neděli 4. února 2018 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 3. února 2018) budeme slavit ve všech našich
farních kostelech svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný „Hromnice“. Po čtyřiceti dnech od
slavnosti Narození Páně si připomínáme den, kdy svatý Josef a Panna Maria přinesli Dítko Ježíše do chrámu
jeruzalémského, aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy stařičký Simeon a prorokyně Anna v
něm poznali Mesiáše.
V úvodu mše svaté proběhne svěcení svíček „hromniček“, a pak následuje průvod. Svíčky z vánočního
stromku se jakoby symbolicky přestěhují do našich rukou. K posvěcení si přineste vlastní svíčku „hromničku“ –
klidně i tu, která již byla v minulých letech o tomto svátku posvěcena. Pokud si vlastní svíčku nepřinesete, budou
pro vás připraveny v kostele svíčky „obětinky“, které si po mši svaté můžete odnést domů.
Svátkem Uvedení Páně do chrámu končí „okruh vánoční“. Proto bude po skončení mší svatých z tohoto
svátku odstraněna ze všech našich farních kostelů veškerá vánoční výzdoba (jesličky, vánoční stromky).

