
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

11 / 2020                          8. 3. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 7. 3. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za Boženu Rosickou 

a Jana Rosického, 
a za Štěpánku a Stanislava

Ortylových. 

 

Pondělí 
9. 3. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (kaple na faře)    

Úterý 

 

10. 3. 2020 

 Úterý po 2. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

  

 

Středa 
 

11. 3. 2020 

 
 
 
 

  
 
 
  

17:00 (kaple na faře)     

Čtvrtek 

 
12. 3. 2020 

Čtvrtek po 2. neděli postní 
Za římského velekněze 

Františka – za dar zdraví 
a hojnost darů Ducha sv. 
pro jeho pontifikát v před- 
večer 7. výročí jeho zvolení. 

 

   

 

Pátek 
 

13. 3. 2020 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 2. neděli postní 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

14. 3. 2020 

   3. NEDĚLE POSTNÍ 
Za živé i + z naší 

farnosti. 
 

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

NEDĚLE 

 

15. 3. 2020 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
Za Rudolfa Dudu, Janu 
Bartizalovou a za duše 

v očistci. 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Malvínu Junkovou, 

s níž jsme se nedávno 
naposledy rozloučili. 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + rodiče Josefa 
a Marii Honišovy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



2. NEDĚLE POSTNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Gn 12, 1-4a) 

2. čtení 
(2 Tim 1, 8b-10) 

Evangelium 
(Mt 17, 1-9) 

 
 
 
 
 

 
PANE, JE NÁM S TEBOU DOBŘE! 

 

 Bratři a sestry, kdyby tu dnes s námi v kostele poslouchal evangelium nějaký hinduista či buddhista, 
asi by ho to vrcholně zaujalo a vzrušeně by se domáhal vysvětlení: Co se tam vlastně stalo? 
 My jsme křesťané, a proto nás to nechává klidnými: Vždyť o Proměnění Páně na hoře Tábor 
jsme už tolikrát slyšeli, dobře to známe. Naplňuje se tak na nás zkušenost, že člověk zná nejméně právě to, 
o čem si myslí, že už to zná dokonale. 
 Dnešní radostná zvěst nám ukazuje, že apoštolé byli také takoví, jako jsme my. Denně žili s Pánem 
Ježíšem, ale už si na jeho přítomnost tak zvykli, že jej mnohdy ani pořádně nevnímali. Tolikrát ho slyšeli 
kázat, že už vše poslouchali tak „na půl ucha“. Čím více kázání vyslechli, tím méně pozornosti jim věnovali. 
 A tak musel přijít náraz. Musel přijít šok, aby Krista Pána zase uviděli. Pán Ježíš se rozhodl, že je 
vytrhne z jejich každodennosti. Odešel se svými učedníky na osamělé místo, daleko od každodenních 
zvyklostí. Tam nebylo co dělat, za čím spěchat, nebylo se nač dívat. Byli tam sami. Jen oni a – PÁN... A 
tu konečně jej začali nově vidět. Viděli ho tak, jak byl vždycky mezi nimi – jen kdyby si udělali čas jej 
pozorovat. 
 Také my potřebujeme utéci z denního ruchu na osamělé místo, abychom uviděli Pána Ježíše. Naše 
kostely mohou být pro nás takovou pouští, mohou být pro nás „horou osamění“. Zde se můžeme 
alespoň na hodinu ztišit a zaposlouchat se do jeho hlasu v evangeliu... Zázrak Proměnění Páně můžeme 
prožít i při dnešní mši svaté – v tichu proměňování... Při svatém přijímání můžeme zblízka spatřit záři 
láskyplných očí Krista Pána... 
 Stane se to opravdu? Pokud se ti po mši svaté nebude chtít z kostela odejít – tak jako se nechtělo 
odejít apoštolům z hory Tábor – pak můžeš radostně jít domů. Pokud zažiješ pocit, že je ti v kostele dobře, 
s radostí se vrať domů k manželce, k dětem, ke své práci. Právě se totiž pro tebe stal kostel horou 
Proměnění a setkání. Nyní máš blíž k Pánu Ježíši – proto budeš mít mnohem blíž i ke svým bratřím 
a sestrám. 
 Pevně důvěřujme v Boha, že v nás probudí horlivost k apoštolské práci. Ale musíme napřed v 
sobě překonat bázeň, tak jako apoštolé v dnešním evangeliu. Musíme v sobě překonat to známé „ale 
Pane, já nejsem hoden, to není pro mne – to se týká těch druhých.“ 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Kdo se jednou dá do služby Kristova království, do služby 
dobra – ať jakýmkoliv způsobem – jistě zažije ve službě Kristu Pánu velikou radost: PANE, JE NÁM S 
TEBOU DOBŘE! Prosme dnes společně, aby nikomu z nás nescházela ochota vyjít za hlasem 
Kristovým – do služby Božího království spravedlnosti, milosrdenství, lásky a pokoje! 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 12. března 2020 v 17 hodin v kapli na faře 
 Černá v Pošumaví: sobota 14. března 2020 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 15. března 2020 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 15. března 2020 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

 



PPPRRROOOHHHLLLÁÁÁŠŠŠEEENNNÍÍÍ   ČČČEEESSSKKKÉÉÉ   BBBIIISSSKKKUUUPPPSSSKKKÉÉÉ   KKKOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCEEE   
KKK   RRRIIIZZZIIIKKKUUU   OOONNNEEEMMMOOOCCCNNNĚĚĚNNNÍÍÍ   CCCOOOVVVIIIDDD---111999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V souvislosti s šířícím se onemocněním COVID-19 způsobené koronavirem 
přinášíme prohlášení českých a moravských biskupů: 

 
 
 Drazí věřící, 
  
 v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 

apelujeme na vás, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém 

okolí. Proto doporučujeme přijmout následující opatření: 
 

Je třeba, aby se věřící, kteří mají příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření z 

nákazy koronavirem nebo jsou v karanténě, zdrželi účasti na bohoslužbách. To 

stejné platí pro kněze i další pomocníky při liturgii. 
 

Řiďme se pokyny kompetentních státních úřadů, nepodceňujme daná upozornění! 
 

Jako věřící nezapomínejme na skutky křesťanského milosrdenství, na nemocné a 

ohrožené pamatujme modlitbou a nezapomínejme ani na účinnou pomoc těm, 

kdo ji potřebují. 
 

Nešiřme paniku, ale v klidu předcházejme zbytečným komplikacím. 
  
 V Hejnicích 6. března 2020 
 

Čeští a moravští biskupové 


