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n a  L i p n ě  
 

2 / 2022                            9. 1. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

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

 
 

Svátek Křtu Páně 
Za všechny katechumeny,

kteří letos přijmou 
svátost křtu. 

 

Pondělí 
10. 1. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

11. 1. 2022 

 Úterý 1. týdne v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

12. 1. 2022 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
13. 1. 2022 

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 
Za všechny nemocné a zvláště 
zemřelé na následky pandemie 
čínského viru v našem městě, 
v našich farnostech, v naší 

vlasti a vůbec kdekoliv 
na celém okrsku zemském. 

 

   

    

Pátek 
 

14. 1. 2022 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 1. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

15. 1. 2022 

   2. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).
 

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

NEDĚLE 

 

16. 1. 2022 

2. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

2. neděle v mezidobí 
Za celou rodinu Miroslava
Mrázika, za zdraví, Boží 

požehnání a ochranu 
Panny Marie. 

 

2. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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. 

 

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. 
 

Uzivatel
Obdélník



1. čtení 
(Iz 42, 1-4.6-7) 

2. čtení 
(Sk 10, 34-38) 

Svátek Křtu Páně

AKTUALITY

Evangelium 
(Lk 3, 15-16.21-22) 

 
 
 
 
 
 

JEŽÍŠOVA SOLIDARITA S ČLOVĚKEM 
 

 Bratři a sestry, kdyby při křtu Páně v Jordánu byli přítomni dnešní žurnalisté, udělali by z té události 
prvotřídní senzaci. Ale myslím, že i tenkrát se tato událost postarala o rozpálené debaty mezi učedníky Jana 
Křtitele a učedníky Ježíšovými: Tak kdo je víc? Kdo je větší? Kdo koho vlastně pokřtil? Jan pokřtil Ježíše, takže je 
to jasné – říkali zajisté učedníci Janovi. 
 Nás, dnešní křesťany, už zpráva o křtu Páně nijak „nerozpálí“. Je to pro nás spíše znamení, že posvátná 
doba vánoční je u konce, že máme sklidit poslední zbytky vánoc – a to bývá tak zhruba vše, jak tento svátek 
zasáhne do našeho života. 
 Ale přemýšlivý člověk se snad přece jen nad dnešním evangeliem zamyslí. Co vlastně vedlo Pána Ježíše k 
tomu, že se zařadil mezi hříšné kandidáty Janova křtu? Vždyť on toho opravdu neměl zapotřebí! Odpověď je 
nepochybně ve větě evangelia: „Když se všechen lid dával pokřtít, Ježíš se dal pokřtít spolu s lidem.“ 
 Křest Páně – to je svátek Ježíšova vyhlášení solidarity s lidmi. Postavil se do jedné řady s hříšníky. 
Solidarita je pojem, který se dnes dost nosí. Politikové rádi sestupují z vládní limuzíny mezi prostý lid, tisknou si s 
lidmi ruce a dávají najevo: Já jsem jeden z vás, volte mě! Pak zase nastoupí do auta a zmizí ve svém světě 
vysoké politiky. 
 Jenže křest Páně není jen chvilkovou akcí Ježíšovy solidarity s hříšným lidem. Je to začátek vrcholné 
Ježíšovy solidarity s hříšným člověkem na Kalvárii. Je to jeho sebeobětování na dřevě kříže. A tento 
vrcholný akt solidarity trvá pro každou lidskou generaci dál v Nejsvětější Eucharistii. Právě při mši svaté 
se tato solidarita, vyhlášená při křtu v Jordánu, projevuje se stále stejnou účinností. 
 Ježíšova cesta bažinou lidských selhání a špatností po boku hříšného člověka trvá dál. Církev, která by se 
od hříšných lidí štítivě odtahovala, by už nebyla církví Kristovou. Kdo se s porozuměním zadívá na Pána Ježíše 
stojícího v zástupu hříšných před Janem u Jordánu, ten zatouží být také solidární s lidmi kolem sebe. Za-
touží vést je svým osobním příkladem ke křtu Kristovu. 
 Většinou jsme byli pokřtěni již v útlém dětství. Je i dnes dost takových lidí, kteří sice pokřtěni byli, ale s 
náboženstvím se při dospívání neseznámili. Rodiče jim neumožnili výuku náboženství, nevedli je do kostela. Ale 
přesto přese všechno: Tak jako při křtu v Jordánu zněl nad Ježíšem Boží hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě 
mám zalíbení,“ tak toto vyznání Boží lásky platí dodnes ke každému pokřtěnému člověku. 
 Nebeský Otec každého pokřtěného neodvolatelně prohlašuje za své milované dítě. Stojí při něm a 
vždycky při něm bude stát. I když se člověk synovství Božího bude odříkat, i když o svém nebeském Otci nebude 
chtít nic slyšet, i tehdy bude Otec stát ve dveřích domova svého království a vyhlížet návrat 
marnotratného syna. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? My všichni jsme byli pokřtěni. Jak se to na nás projevuje? 
Důvěrným rozhovorem s Bohem jako s Otcem – modlitbou? Projevuje se to tím, že se dáváme vést jeho Svatým 
Duchem? Projevuje se to tak, že se stáváme účinnými nástroji Boží lásky? Že skrze nás může Bůh ve světě 
působit? Je nám dána ohromná možnost, abychom žili královský život synů a dcer Božích. Máme opravdu dnes o 
čem přemýšlet... A především – máme za co dnes Bohu děkovat! Amen. 
 

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

KONEC DOBY VÁNOČNÍ – POKYNY PRO VÁNOČNÍ VÝZDOBU V ŠIRŠÍM OKRUHU VÁNOČNÍM: 
Po modlitbě před spaním na svátek Křtu Páně 9. ledna 2022 končí doba vánoční. Příštím dnem začíná tzv. 

liturgické mezidobí, avšak širší okruh vánoční pokračuje podle starobylé křesťanské tradice až do svátku 
Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), který letos budeme slavit v neděli 30. ledna 2022 (v Černé v Pošumaví 
již v sobotu 29. ledna 2022). 

Do tohoto dne zůstává ve všech našich farních kostelech veškerá vánoční výzdoba (jesličky, vánoční 
stromky). V liturgickém mezidobí se však již u jesliček nekonají žádné zvláštní pobožnosti (např. tradiční zpívání 
u jesliček v závěru mše svaté). 


