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n a  L i p n ě  
 

1 / 2022                            2. 1. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

NEDĚLE 

 
2. 1. 2022 

 
 
 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Za + rodiče Josefa a 
Boženu Špilínkovy, bratra 
Josefa, švagrovou Danu 
a za Davida Supolíka. 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Za + Josefa a Aloise 
Konůpkovy. 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 
Za + Štefana Pavelku, 
za + Štefana Kuchtu 
a za + Štefana Szabó. 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 
Za dary Ducha svatého 

s prosbou o ochranu 
Panny Marie na počátku 
nového občanského roku.

Pondělí 
3. 1. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

4. 1. 2022 

 Úterý po Zjevení Páně 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

5. 1. 2022 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

6. 1. 2022 

Čtvrtek po Zjevení Páně 
Za + Marii Špačkovou, 
ten celý rod a za duše 

v očistci. 

   

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 
 

  

Pátek 

 
7. 1. 2022 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

  

Sobota 8. 1. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

Svátek Křtu Páně 
Za všechny katechumeny,

kteří letos přijmou 
svátost křtu. 

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

NEDĚLE 

 

9. 1. 2022 

Svátek Křtu Páně 
Za všechny katechumeny, 

kteří letos přijmou 
svátost křtu. 

Svátek Křtu Páně 
Za všechny katechumeny,

kteří letos přijmou 
svátost křtu. 

 

Svátek Křtu Páně 
Za všechny katechumeny, 

kteří letos přijmou 
svátost křtu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 pohřbu a v jiných

záležitostech se můžete se mnou zkon-

taktovat pomocí E-mailu anebo mi

můžete zanechat vzkaz v návštěvní

knize na oficiálních stránkách našich

farností. 
 



SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – SVATÝCH TŘÍ KRÁLŮ

AKTUALITY

1. čtení 
(Iz 60, 1-6) 

2. čtení 
(Ef 3, 2-3a.5-6) 

Evangelium 
(Mt 2, 1-12) 

 
 
 
 
 
 

VYPRÁVĚNÍ O TŘECH MUDRCÍCH A O DVOU CESTÁCH 
 

 Bratři a sestry, mnoho lidí se už snažilo vypátrat, co to vlastně bylo za hvězdu, která povzbudila tři mudrce z 
Východu, aby opustili svůj domov, svou práci a vydali se za světlem této hvězdy. Jedno je jisté: musel to být 

úkaz zcela mimořádný. Malíři tuto hvězdu malují jako kometu, a ta se také vznáší nad našimi betlémy doma i v 

kostele. Tedy – šlo o kometu? 

 Hvězdáři dokonce spočítali, že v čase narození Páně došlo na obloze k mimořádnému jevu: dvě největší 

planety – Jupiter a Saturn – se k sobě těsně přiblížily a vytvořily zářivou dvojhvězdu. Byl to snad tento jev, co tenkrát 

vzrušil mudrce? Jenže v evangeliu se hovoří o jedné hvězdě, nikoli o dvou. 

 My můžeme být úplně klidní. Ať se vědci dohadují jak chtějí, protože pro nás tahle otázka, co že to vlastně 

bylo za úkaz, není důležitá. Podstatně důležitější otázkou je, co to bylo za lidi, o nichž se zde vypravuje. 

 Mudrci z Východu uvidí zvláštní úkaz – světlo na obloze – a vydají se na cestu za tím světlem. Ptají se, 

hledají. Chtějí se poklonit novorozenému Králi králů, kterého jim hvězda ohlašovala. Nedají se zmýlit ani tím, že místo 

v královském paláci nalézají Dítě ve chlévě, v prosté jeskyni. Našli toho, kterého hledali. Obdarovali ho dary vpravdě 

královskými – zlatem, kadidlem a myrrhou, a poklonili se mu.  

 Avšak jsou tu i druzí, kteří věděli o narození Krále – Mesiáše. Byli to učenci v Jeruzalémě. Ti sice dovedli 

mudrcům z Východu přesně odpovědět, ale sami zůstali sedět doma. Jejich znalosti jim byly k ničemu. 

Vskutku moudré a poučné je tohle vyprávění o třech mudrcích. A zejména o dvou cestách, z nichž si 

každý člověk pro sebe volí. 

 Jedna je cesta našich tří mudrců. Je to cesta všech hledajících. To jsou ti z nás, kteří se o všechno kolem 

sebe zajímají. Ptají se po smyslu dění a událostí. A v pokoře srdce si ověřují svůj názor hlasem Svatých Písem, 

aby se ve svém hledání nezmýlili. 

 Druhá je cesta učenců v Jeruzalémě. Nutno říci, že je používána častěji. Jako tehdy učenci v Jeruzalémě si i 

dnes mnozí lidé myslí, že oni všechno znají, všechno nejlépe vědí – zkrátka že mají „patent na rozum“. Proto na nic 

nejsou zvědaví, v pýše srdce nic neočekávají a o nic se nezajímají. Jejich vědění je mrtvé. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Kterou cestou jdeš ty? I o náš život se tu totiž jedná. I naše životní 

osudy jsou osudy našeho hledání Božího světla – jsou osudy naší cesty k nalezení Krále králů a Pána pánů. 

Nenechávejme tedy v sobě usnout zvídavost po stále novém a hlubším poznání, abychom i my – jako ti tři mudrci z 

Východu – došli veliké radosti, že jsme nalezli Toho, jenž jestiť Světlem světa! Amen. 
 

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

 
 
 
SVĚCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ VODY, KADIDLA A KŘÍDY: 

V neděli 2. ledna 2022 budeme podle liturgického kalendáře slavit slavnost Zjevení Páně – svatých Tří králů. 
Při všech nedělních bohoslužbách proběhne svěcení tříkrálové vody, kadidla a křídy. 

Budete-li mít zájem, můžete si přinést vhodné nádoby na tříkrálovou vodu, která bude během mše svaté 
posvěcena. Můžete si rovněž přinést zlaté předměty (např. křížky, medailky, prsteny apod.), které vám budou 
během mše svaté posvěceny. Po mši svaté si můžete odnést kousky svěcené křídy pro popsání dveří vašich 
příbytků. 

 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI LEDNU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 7. ledna 2022 od 14 hodin v kapli domova důchodců v Horní Plané a od 17 hodin ve farním 

kostele sv. Markéty v Horní Plané budeme prožívat první pátek v měsíci lednu. 
Nejprve bude votivní mše svatá „O Nejsvětějším Srdci Ježíšově“. Po modlitbě po přijímání následuje 

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


