
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

10 / 2020                          1. 3. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
1. 3. 2020 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + čestného kanovníka 
vldp. P. Michala Tkáče, 
za + Adélu Vaňkovou 

a Annu Panskou. 

 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Vzpomínka na manželku,

maminku, babičku 
a tchýni paní Hildegardu 
Zlámalovou, narozenou 

1. března 1922. 
 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za obrácení hříšníků. 

 

Sobota 29. 2. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Václava Lavičku, 

Miroslava Lavičku 
a za Danu Kvíčalovou. 

 

Pondělí 
2. 3. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (kaple na faře)    

Úterý 

 

3. 3. 2020 

 Úterý po 1. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

  

 

Středa 
 

4. 3. 2020 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (kaple na faře)     

Čtvrtek 

 

5. 3. 2020 

Čtvrtek po 1. neděli postní 
Za živé i + z naší 

farnosti. 

   

    

Pátek 
 

6. 3. 2020 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 1. neděli postní 
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
7. 3. 2020 

   2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za Boženu Rosickou 

a Jana Rosického, 
a za Štěpánku a Stanislava

Ortylových. 

 

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

NEDĚLE 

 

8. 3. 2020 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Jána a Veroniku 

Terešovy, jejich předky 
a za duše v očistci. 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za živé i + z naší 

farnosti. 
 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Karla Vincíka, 
Zdeňku Doulovou 

a Rosárii Hercigovou. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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      – 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



1. NEDĚLE POSTNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Gn 2, 7-9; 3, 1-7) 

2. čtení 
(Řím 5, 12-19) 

Evangelium 
(Mt 4, 1-11) 

 
 
 
 
 
 

RÁJ – POHÁDKA ČI SKUTEČNOST? 
 

 Bratři a sestry, hned na počátku Svatých Písem je vyprávění o ráji. Zní opravdu jako krásná pohádka. 
Svět šťastných lidí bez starosti o zaměstnání, bez zlých lidí – všechno naopak než v současném světě. Je to 
opravdu jen pohádka? Nebo někdy někde ráj na světě skutečně byl? 
 Lidé na to odpovídají různě. Jedni říkají: „Jakpak by nebyl – vždyť známe jména prvních lidí, kteří v ráji 
žili. Víme přesně, kde ten ráj byl – ve starém Babylónu mezi Eufratem a Tigridem.“ Tito lidé berou biblické 
vyprávění příliš doslovně. Tak tomu není. Jiní lidé říkají: „Kdepak, ráj nebyl! Žádní první lidé nebyli. To je jen 
takové hezké vyprávění, hezká pohádka tak leda pro děti.“ Ani tito lidé nemají pravdu, tak tomu také není. 
 Myslím, že správnou odpověď známe. Jestliže víme, že lidstvo vždycky na světě nebylo, pak nějací první 
lidé být museli. Jejich jména ovšem neznáme. Ostatně oni sotva nějaká jména měli: hebrejské slovo „! d : a;“ 
[’ádám] znamená „člověk“, a slovo „hW:j'“ [jawwá6] znamená „matka živých“. 
 A že nebyl ráj? Byl, a už mnohokrát a na mnoha místech. A také ještě sem tam někde kousek ráje je. Ráj 
je všude, kde se lidé navzájem netrápí, kde si neubližují a kde jsou na sebe hodní. Ráj by měl být na 
světě stále a všude. Tak to chtěl a tak to stále ještě chce Bůh. Vyprávění ze Starého zákona nám vysvětluje, čím 
si lidé ráj zničí: Když se nechají svést hadem pokušitelem, tedy Satanem. Když si začnou závidět. Když chtějí 
brát, co není jejich. Když se chtějí zmocnit místa druhého. Když chtějí BÝT JAKO BŮH! 
 Kdykoliv máme pokušení udělat něco zlého nebo říci nějaké špatné slovo – rozhodujeme se pro RÁJ 
nebo pro PEKLO! To bychom si měli velice dobře zapamatovat. A ještě jedno si dobře pamatujme: Pokud se 
rozhodneme pro dobro, rozhodli jsme se tím pro ráj. 
 Teď si můžeš pomyslet: Výborně – toto už mám přece rozhodnuto! Já už jsem se dávno rozhodl pro 
dobro, že budu správným člověkem. To je přece jasné! Kdepak. Zdaleka to není jasné. Kdyby stačilo jedno 
jediné rozhodnutí pro dobro na celý život, byl by celý svět pořád ještě rájem. Jenomže pokušení ke zlému 
přichází stále znovu a znovu. Můžeš se rozhodnout nevím jak pevně pro dobro – a zase přijde nové pokušení 
něco zlého udělat, říct, špatně smýšlet. Nestačí se rozhodnout jednou za život, nestačí jednou za rok, ba ani 
ne jednou za den. Snad tisíckrát za den, stále znovu a znovu se rozhodujeme mezi dobrem a zlem, mezi 
rájem a vyhnanstvím. 
 Vyprávění o trojím – tedy opakovaném – pokušení Krista Pána je předobrazem této lidské situace. 
Vyprávění o člověku Adamovi a matce živých Evě je praobrazem pokušení, které nás nutí stále znovu a znovu 
se rozhodovat pro dobro nebo zlo. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Sami bychom se rozhodnout pro dobro nedokázali. Sami bychom 
asi byli moc zlí. Ale když nám pomůže vítěz nad pokušitelem – Kristus Pán, dokážeme s ním zlá pokušení 
zvládnout. Kristovo vítězství nad hříchem je i naše vítězství. Po jeho vzoru a v jeho síle i my můžeme nad 
pokušením ke hříchu zvítězit a jednou se spolu s ním radovat v nebeském domově! Amen. 

 

 
 

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

 
 
 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY: 
Pobožnost křížové cesty v našich farnostech budeme společně prožívat vždy přede mší svatou, tak jak je 

uvedeno níže: 
 Horní Planá: čtvrtek 5. března 2020 v 17 hodin v kapli na faře 
 Černá v Pošumaví: sobota 7. března 2020 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 8. března 2020 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 8. března 2020 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI BŘEZNU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 6. března 2020 od 14 hodin v kapli domova důchodců v Horní Plané budeme prožívat první 

pátek v měsíci březnu. 
Nejprve bude mše svatá z pátku po 1. neděli postní. Po modlitbě po přijímání následuje pobožnost k 

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (výstav Velebné svátosti, krátká adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, 
zásvětná modlitba, svátostné požehnání). 


