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n a  L i p n ě  
 

7 / 2020                            9. 2. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel)  

NEDĚLE 

 

9. 2. 2020 

 
 
 
 
 
 

5. neděle v mezidobí 
Za + Marii Strnadovou. 

5. neděle v mezidobí 
Za + Václava Nekolu 

a za + Jaroslava Kabíčka.
 

5. neděle v mezidobí 
Za + Františka a Štefana 

Sojkovy. 
 

Sobota 8. 2. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

5. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 

Pondělí 
10. 2. 2020 

 

v o l n ý  d e n  
 

Úterý 
 

11. 2. 2020 
 

 
 
 
 

Kněžský den ve farnosti Štěkeň – vikariát Strakonice 
 

(farní kostel sv. Mikuláše a klášter sester Congregatio Jesu) 

 
 

 

Středa 
 

12. 2. 2020 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (kaple na faře)     

Čtvrtek 

 
13. 2. 2020 

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 
Za všechny nemocné 
i zemřelé na následky 
zákeřného a ničivého 
koronaviru kdekoliv 

na světě. 

 

   

    

Pátek 
 

14. 2. 2020 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 5. týdne v mezidobí 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

15. 2. 2020 

   6. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 
 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel)   

NEDĚLE 

 

16. 2. 2020 

6. neděle v mezidobí 
Za + manžela Václava 
Mráze, bratra Jakuba, 

rodiče Mrázovy 
a Rynešovy. 

 

6. neděle v mezidobí 
Za + manžela Jana Žáka 

a ten celý rod Žáků. 
 

6. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 K udílení svátosti pomazání nemoc-
ných, 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 far-
ností. 
 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. 

Příležitost ke svaté zpovědi: 
Horní Planá: 
 Čt, Pá – čtvrt hodiny přede mší sv. 
 Ne       – čtvrt hodiny přede mší sv. 

Frymburk: 
 Ne       – čtvrt hodiny přede mší sv. 

Světlík: 
 Ne      – ihned po skončení mše sv. 

Černá v Pošumaví: 
 So      – čtvrt hodiny přede mší sv. 

 

Uzivatel
Obdélník



5. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Iz 58, 7-10) 

2. čtení 
(1 Kor 2, 1-5) 

Evangelium 
(Mt 5, 13-16) 

 
 
 
 
 

 
CHCI BÝT SOLÍ, CHCI BÝT SVĚTLEM 

 

 Bratři a sestry, když chceme něco v krátkosti a výstižně vyjádřit, používáme všelijaká přirovnání. 

Slyšel jsem nedávno, jak jedna maminka řekla o svých dvou chlapcích: „Jeden je jako vítr, druhý zase jako 

hlemýžď.“ A hned jsem věděl, že má jednoho syna čiperného a druhý je lenoch. 

 Pán Ježíš taková přirovnání také rád používal. Říkáme jim podobenství. A on je uměl používat 

opravdu mistrně. V dnešní radostné zvěsti nám Kristus Pán pomocí dvou přirovnání dává směrnici pro celý 

náš život.  

 V prvním podobenství přirovnává náš život k soli. Říká, že my křesťané jsme sůl země. Každý dobře 

ví, co udělá sůl s jídlem, a tak každý tomu podobenství rozumí. Jistě znáte, jaké to je, když zapomeneme 

jídlo osolit. Nemá to žádnou chuť. Sůl jídlo vylepšuje, dává mu tu pravou chuť.  

 Když Pán Ježíš říká, že máme být zemi – to znamená světu kolem nás – tím, co je pro jídlo sůl, hned 

tomu rozumíme. My křesťané máme také dělat svět chutnějším. Jako sůl dělá chutným pokrm, máme i 
my měnit svět k lepšímu. Ale jak máme svět měnit k lepšímu? Čím ho máme měnit? Snadno poznáme, 

kdy je třeba „přisolit“ humorem, kdy úsměvem, kdy ochotou někomu pomoci, kdy jiným dobrým skutkem. 

 Je tu však ještě druhé podobenství Pána Ježíše. Máme být světu nejen solí, ale také světlem, které 
všem svítí. Solí jsme světu tehdy, když dobro konáme. Světlem jsme tehdy, když svět naši dobrotu vidí, 

když si z nás může vzít dobrý příklad. 

 Když někde není světlo, je všechno chmurné, tmavé, člověk by se tam málem bál. Ale jak zasvítí 

světlo, je to lepší. Vidíš na cestu, nezakopneš, nezamotáš se, nezabloudíš. Světlo našeho dobrého 
života má lidem pomáhat, má jim svítit, aby nezabloudili na cestě k Pánu Bohu. 
 Moji milí, to je velice vážný životní úkol pro nás křesťany: činit svět lepším, chutnějším – tím, že jsme 

dobří, svým osobním příkladem. Co říkáte na takový úkol? Být solí! Být světlem! Ano, tak nám to uložil 

Kristus Pán. Jistě uznáváte, že je to krásný životní úkol. Jistě si také říkáte: Budu to tak dělat, až budu 

velký, až vyjdu školu, až se ožením, až budu mít zaměstnání, až půjdu do důchodu a budu mít na to čas, 

až... až... až... — Ale pozor na to „až“, pozor na  to „budu“! Toto nevede k ničemu. Kdo stále jen plánuje, co 

BUDE dělat, ten neudělá nikdy nic. 

 Svatý František Saleský o tom velice moudře hovoří. Když se ho ptali, která hodina je v životě 

nejdůležitější, odpověděl: Vždycky ta, kterou prožíváš TEĎ, protože máš možnost využít ji k dobrému. — 

Ptali se ho dále, který člověk je pro nás nejdůležitější. Odpověděl: Ten člověk, kterého máš PŘED 
SEBOU, protože máš možnost mu nějak prospět. — A konečně se ho zeptali, která práce je nejdůležitější: 

Ta, kterou děláš TEĎ, protože máš možnost dělat ji dobře a s láskou. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Taková moudrá rada stojí za to, abychom si ji dobře 

zapamatovali – stejně jako životní program z dnešního evangelia: Chci být solí – pomáhat, aby svět kolem 

mne byl lepší, chutnější, radostnější, veselejší. Chci být světlem – pomáhat lidem svým příkladem, aby 

rozpoznali krásu křesťanství. A chci s tím začít právě tady a právě teď! Amen. 
 

 Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.  


