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n a  L i p n ě  
 

8 / 2020                          16. 2. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 15. 2. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

6. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

Pondělí 
17. 2. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (kaple na faře)    

Úterý 

 

18. 2. 2020 

 Úterý 6. týdne v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

  

 

Středa 
 

19. 2. 2020 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (kaple na faře)     

Čtvrtek 

 
20. 2. 2020 

Čtvrtek 6. týdne v mezidobí 
Za + Žofii Špačkovou 

ve výroční den nedožitých 
stých narozenin, ten celý 
rod a za duše v očistci. 

 

   

 

Pátek 
 

21. 2. 2020 

 
 
 
 
 
 

    

 

Sobota 
 

22. 2. 2020 

 
 
 
 
 
 

    

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

NEDĚLE 

 

23. 2. 2020 

7. neděle v mezidobí 
Za všechny nespravedlivě 

odsouzené a umučené 
oběti bolševického režimu 

v naší vlasti. 
 

7. neděle v mezidobí 
Za všechny nespravedlivě

odsouzené a umučené 
oběti bolševického režimu

v naší vlasti. 
 

7. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Marii 

a Pavla Koňarikovy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Frymburk: 
 Út, Ne  – čtvrt hodiny přede mší sv. 

Světlík: 
 Ne      – ihned po skončení mše sv. 

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

 

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. 

Uzivatel
Obdélník



6. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Sir 15, 16-21 [řec. 15-20]) 

2. čtení 
(1 Kor 2, 6-20) 

Evangelium 
(Mt 5, 17-37) 

 
 
 
 
 
 

V ČEM JE JEŽÍŠŮV NOVÝ ZÁKON „NOVÝ“? 
 

 Bratři a sestry, v evangeliu čteme Ježíšova slova: „Nebude-li vaše spravedlnost mnohem 
dokonalejší než spravedlnost učitelů zákona a farizejů, do nebeského království nevejdete.“ 

Jak těmhle skoro až výhružným slovům máme rozumět? Vždyť všichni víme, jak usilovně se zákoníci a 

farizejové snažili jednat spravedlivě, zachovávat přesně Boží zákony. 

 Pán Ježíš si na ně stěžoval, jak velká břemena lidem ukládají – a teď že by kladl ještě větší břemena 

na nás? Někteří křesťané to tak chápou a jsou stále ustaraní: jestli se dost modlí a postí, jestli se dost 

sebezapírají. Takoví lidé nepochopili, že přijetí evangelia přináší radostné pozvednutí hlavy, a ne 

strach a znejistění. Všimněme si tedy, jak Ježíšovy výzvy odpovídají základním potřebám lidské existence. 

 Svět kolem nás – protože bez Kristova evangelia – je plný násilností, surovostí, ba i vražd. 

Celý svět, celou naši společnost, naráz změnit nedokážeme. Ale existují už mezi námi malé oázy lásky a 

pokoje. Existují už taková místa, kde lidé na sebe zlostně nekřičí, ale kde se mají rádi. Je to jako závan 

nebe, když do takového prostředí vstoupíš. Proč by tomu tak nemohlo být i kolem tebe? 

 Svět kolem nás – protože bez Kristova evangelia – je plný rozvrácených manželství, dětí-
sirotků po živých otcích, plný nenávisti na místě vyčpělé lásky. Všechny rozvrácené rodiny zachránit 

nedokážeme. Ale tu jednu rodinu, tu naši, tu tvou, tu zachránit můžeme. Ovzduší vaší rodiny je totiž ve vaší 

moci. A je to jako kus nebe na zemi, když manželé hledají, co je k pokoji, místo aby hledali, co druhému 

hodit na hlavu. 

 Svět kolem nás – protože bez Kristova evangelia – je plný podvodníků a lží. Už ani jejich 

přísahám a slibům nelze věřit, protože nevěří v Boha. Celý svět nepředěláme, ale proč by se nemělo 

zachovávat osmé přikázání v našem domově, proč by řeč nás křesťanů neměla být ANO – ANO, NE – NE? 

Když přijdeš do prostředí, kde si lidé navzájem věří, tam ti zavoní nebeské království. Proč by upřímnost 

neměla být i mezi námi, křesťany, v našich domovech? 

 Ježíšovo evangelium nevede k úzkostlivosti a křečovitosti. Vede k radostnému uvolnění. Je to 

cesta od poměrů zvířecích k poměrům lidským. Kde se objeví jen trochu snahy žít v lásce a svobodě Božích 

dětí, tam se tvoří červánky nebes, tam začíná růst ostrůvek Božího království. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Starý zákon chápal náboženství jako soubor příkazů a 

zákazů. Takže už je nám nyní zcela jasné, v čem je Ježíšův Nový zákon „nový“. Teď už je nám 

zřejmé, jakým způsobem Pán Ježíš staré zákony zdokonalil. Teď už je na každém z nás, abychom se touto 

novou Ježíšovou cestou každý den s chutí vydali. Kéž se tak stane! Amen. 
 

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

 
 
 

SBÍRKA NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: 
V neděli 23. února 2020 se bude konat při všech bohoslužbách kostelní sbírka na Svatopetrský haléř. 
Tato sbírka dává římskému veleknězi Františkovi, jakožto nástupci svatého apoštola Petra a viditelnému 

znamení jednoty Církve, možnost odpovědět na různé potřeby rychlým a efektivním způsobem. Výtěžek sbírky je 
pomocí obětem válek, teroristických útoků a přírodních katastrof, vystěhovaným osobám a migrantům, stejně jako 
nově vznikajícím diecézím, katolickým výchovným centrům, sirotkům genocid, válek nebo AIDS. 

Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 


