ZPRAVODAJ FARNOSTÍ
n a

L i p n ě

13 / 2019
POŘAD
BOHOSLUŽEB

NEDĚLE
24. 3. 2019

Horní Planá

Frymburk

Světlík

Černá v Pošumaví

8:00 (farní kostel)

9:45 (farní kostel)

11:15 (farní kostel)

3. NEDĚLE POSTNÍ
Za + manžela Václava
Mráze, bratra Jakuba
a za rodiče Mrázovy
a Rynešovy.

3. NEDĚLE POSTNÍ
Za + Danu Průšovou.

3. NEDĚLE POSTNÍ
Za + Františka a Štefana
Sojkovy.

Sobota 23. 3. 2019
17:00 (farní kostel)

Pondělí
25. 3. 2019

v o l n ý

Mariánské večeřadlo:
- podle vzájemné domluvy zbožných žen

Středa
27. 3. 2019

Pátek
29. 3. 2019

d e n

Úterý po 3. neděli postní
Prosba za všechny
nenarozené děti.

26. 3. 2019

28. 3. 2019

3. NEDĚLE POSTNÍ
Za živé i + z naší
farnosti.

17:00 (kaple na faře)

Úterý

Čtvrtek

24. 3. 2019

Mše svatá NEBUDE !!!

17:00 (kaple na faře)
Čtvrtek po 3. neděli postní
Za dar zdraví pro vážně
nemocnou osobu.
14:00
(kaple v domově důchodců)
Pátek po 3. neděli postní

17:00 (farní kostel)
4. NEDĚLE POSTNÍ

Sobota

(„Lætare“ – růžová barva)

Prosba za všechny
nenarozené děti.

30. 3. 2019
8:00 (farní kostel)

NEDĚLE

31. 3. 2019

11:15 (farní kostel)

4. NEDĚLE POSTNÍ

4. NEDĚLE POSTNÍ

4. NEDĚLE POSTNÍ

(„Lætare“ – růžová barva)
Za + rodiče a sourozence
Jana a Boženu Marešovy,
za manžela Antonína
Procházku a za ochranu
Boží pro živou rodinu.

(„Lætare“ – růžová barva)

(„Lætare“ – růžová barva)
Za + Josefa Honiše
a za + Marii Honišovou,
s níž jsme se nedávno
v tom našem kostelíčku
naposledy rozloučili.

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:

9:45 (farní kostel)

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

Za živé i + členy Svatého
růžence.

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:

 Ne


Černá

 So

– 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.

3. NEDĚLE POSTNÍ
1. čtení

2. čtení

(Ex 3, 1-8a.13-15)

(1 Kor 10, 1-6.10-12)

Evangelium
(Lk 13, 1-9)

POSELSTVÍ HOŘÍCÍHO KEŘE
JÁ JSEM, KTERÝ JSEM! Tak zní z hořícího trnového keře odpověď Hospodina na Mojžíšovu otázku.
Toto tajemné jméno Boží můžeme též chápat jako „Jsem ten, který je tu pro vás!“
Ano, bratři a sestry, Bůh je tu pro nás. Tak to slyšíme ve čtení ze Starého zákona. To je veliké poselství
hořícího keře. A co my, co ty, co já? Pro koho jsme tu my? Tato otázka zazněla do našeho svědomí v
evangeliu. A zazněla přímo hrozivě. Jsme zvyklí nazývat evangelium radostným poselstvím, ale dnes bychom je
mohli nazvat poselstvím výhružným. Člověče, pro koho žiješ? Komu jsi k užitku? Jaké ovoce přináší tvůj život pro
druhé? Jestli žiješ jen pro sebe, budeš vyťat z vinice Boží! Jestli se nenapravíte, všichni zahynete!
Z dnešního evangelia k nám mluví Ježíšův hlas nezvykle netrpělivě, důrazně, tvrdě. Proč asi? To není
těžké si domyslet. Jeho posluchači zaujali nepochybně stejně špatný postoj k jeho výzvě, jako to dělá většina
posluchačů k hlasu kázání dodnes.
Jak to bylo tenkrát? Ano, správně – pořádně zatočit s lenochy, sobci, pořádně je skřípnout, aby se
napravili! V tom dávali Ježíšovi plně za pravdu. Ale ani je nenapadlo, že by tu jeho výzvu k nápravě měli

především vztáhnout na sebe. A jak je tomu dnes? — Stejně, jako tenkrát. Stále říkáme: „Je tolik špatnosti
na světě! Lidé jsou zlí. Pámbu je musí potrestat!“ A přitom nás ani nenapadne, že Bůh nikoho trestat nemusí,
protože každé zlo se trestá samo. Protože člověk se trestá sám, když se nenapraví.
Stvořitel to s námi opravdu nemá snadné. Jedni jej odsuzují k naprosté pasivitě a ztotožňují ho se
„slepými a neúprosnými zákony přírody“. Druzí by zase chtěli, aby stále přičinlivě pobíhal za každým človíčkem,
stále zasahoval, odměňoval, trestal, napravoval.
Velmi dobře je to vyjádřeno v následujícím kratičkém příběhu: Jeden člověk uviděl na ulici hladové,
opuštěné, žebrající dítě. Začal se pohoršovat: „Jak se na tohle Bůh může dívat? Proč pro to nebohé dítě něco
neudělá?“ – A najednou uslyšel ve svém srdci Boží hlas: „Máš pravdu. Já se na to opravdu nemohu dívat. Já
jsem už pro to opuštěné dítě něco udělal. Já jsem stvořil TEBE! “
V posvátné době svatopostní se modlíme pobožnost křížové cesty. Dobře si prohlédněme obrazy s trpícím
Kristem. A přitom se rozpomeňme, co pro nás udělal Boží Syn a nesmlouvavě se ptejme: Co se v tomto

svatopostním čase snažím dělat dobrého já?
Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? To je smysl postního volání i pro nás: Změňte se zavčas k
lepšímu, buďte tu jako dobrý otec pro druhé, přinášejte dobré ovoce tam, kde jsou dosud trny a bodláčí! Amen.
Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.

AKTUALITY
 POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY:
Pobožnost křížové cesty v našich farnostech budeme společně prožívat vždy přede mší svatou, tak jak je
uvedeno níže:
 Horní Planá: čtvrtek 28. března 2019 v 17 hodin v kapli na faře
 Černá v Pošumaví: sobota 30. března 2019 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie
 Frymburk: neděle 31. března 2019 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje
 Světlík: neděle 31. března 2019 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího

 PRODEJ VELIKONOČNÍCH POHLEDNIC:
Nabízím vám krásné velikonoční pohlednice ve vysoce kvalitním provedení od soukromého vydavatele Petra
Syptáka z Brna. Zakoupit si je můžete od neděle 24. března 2019 ve všech našich farních kostelech.
Jednotná cena: 5,- Kč za 1 kus.

 ZAČÁTEK LETNÍHO ČASU:

V noci ze soboty 30. března 2019 na neděli 31. března 2019 začíná letní čas. V neděli o druhé hodině
ranní středoevropského „zimního“ času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času: (  )

SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST
ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU
Drazí bratři a sestry,
zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky
Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout
věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě
nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k
počatému životu.
Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Tento Boží dar však
někdy přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně u nás
těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy zraněno.
Nám ale leží na srdci i bolest rodin, kterým se nedaří dítě počít a důvěřivě hledají pomoc v
technikách umělého oplodnění. Až příliš pozdě poznávají jejich odvrácenou stranu – narušené intimní
vztahy, zdravotní problémy a osudy těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech života.
Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před jeho narozením či po něm, vědí, že je to jedna z
největších bolestí, kterou ponesou ve svých srdcích po celý život. Církev ve svém bohatství a
rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžicích štěstí vyvolaného příslibem nového života, ale také
pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují, a pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli.
Upřímně chceme poděkovat Vám všem, kdo se denně modlíte za nenarozené děti v rámci
Modliteb za nejmenší. Všem, kdo necháváte na tento úmysl sloužit ve svých farnostech mše svaté,
takže v naší zemi nemine den, kdy bychom neprosili Boha za nenarozené děti. Všem, kdo jste oporou
maminkám a manželům při jejich rozhodování pro život, všem, kdo finančně podporujete organizace
pomáhající nečekaně těhotným ženám. Všem zdravotníkům, lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny
očekávající narození dítěte. Vám umělcům, právníkům, novinářům nebo politikům, kteří hájíte kulturu
života. Vám, kdo se veřejně hlásíte k civilizaci života, když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do
Prahy na Národní pochod pro život a rodinu. Přijměte tedy touto cestou naše pozvání na letošní
Národní pochod pro život a rodinu, který proběhne v Praze v sobotu 27. dubna.
Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce snáze než nejlepší
promluvy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je
skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svědectví, kdy oba obětavě a s láskou vychovávají své děti. S
velkou nadějí myslíme i na mládež a na její otevřenost vůči velkorysé a čisté lásce a na její ochotu o
lásce svědčit.
Za vás všechny a za svědectví vašeho života z celého srdce děkujeme Bohu a všem vám
žehnáme!

Vaši čeští a moravští biskupové



