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n a  L i p n ě  
 

3 / 2022                          16. 1. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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). 
 

Sobota 15. 1. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

2. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).

Pondělí 
17. 1. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
18. 1. 2022 

 Svátek Panny Marie, 
Matky jednoty křesťanů 

Prosba o přímluvu Panny
Marie, Matky jednoty 

křesťanů, za jednotu všech
křesťanů na celém světě. 

 

  

Středa 
19. 1. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
20. 1. 2022 

Votivní mše „Za jednotu 
křesťanů“ 

Za jednotu křesťanů 
v našem městě 

i na celém světě. 

 

   

    

Pátek 

 
21. 1. 2022 

 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „Za jednotu 
křesťanů“ 

Za jednotu křesťanů 
v našem domově důchodců 

i na celém světě. 

 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 
 

22. 1. 2022 

   3. neděle v mezidobí 
Za jednotu křesťanů 

v naší obci 
i na celém světě. 

 

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

NEDĚLE 

 
23. 1. 2022 

3. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Dolanských, 
za + manžela Františka 

Horáčka a za + syna 
Františka. 

 

3. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 
 

3. neděle v mezidobí 
Za jednotu křesťanů 

v naší obci 
i na celém světě. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



2. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Iz 62, 1-5) 

2. čtení 
(1 Kor 12, 4-11) 

Evangelium 
(Jan 2, 1-12) 

 
 
 
 
 
 

O RADOSTNÉ HOSTINĚ 
 

 Bratři a sestry, kdyby nám někdo uložil, abychom pro událost dnešního evangelia vymysleli nadpis, který 

by vystihl to nejdůležitější – co bychom navrhli? Nejspíš: „Pán Ježíš na svatbě.“ — „Ježíš proměňuje vodu ve 

víno.“ — „Pán Ježíš pomohl v nouzi.“ — „Pán Ježíš dělá zázraky.“ Jsou to zajisté pěkné nadpisy, avšak to 

nejdůležitější nevyjadřují. 

 Pomohu vám, abyste na to přišli: Je zde řeč o vodě a vínu. A můžeme se ptát: K čemu je voda? Hned 

nás napadne: můžeme se v ní mýt. Jistě, že zejména děti se myjí nerady – maminka je musí honit. Někdo to 

zase přehání a umýval by se pořád. Židé to také přeháněli – mysleli si, že i srdce se tím mytím očistí. 

 A k čemu je víno? To je sváteční nápoj. Když se něco slaví – třeba konec roku. Když má někdo svátek, 

když je svatba. To si třeba i děti „líznou“, a pak říkají: mě už to celého rozpálilo, a tu se ostatní smějí a maminka 

s tatínkem se smějí též. Na svatbě se vínem připíjí na štěstí, na radost a všichni ťukají skleničkami. 

 Pán Ježíš chtěl přinést lidem svým učením evangelia právě štěstí a radost. Pozval nejen svatebčany, ale 

všechny lidi – tím pádem i každého z nás osobně – k radostné hostině. Ta hostina má začít zde na zemi a 

věčně trvat u Pána Boha v nebi. Slavil ji už s apoštoly při Poslední večeři. Tam učinil víc, mnohem větší div než 

na svatbě v galilejské Káně: neproměnil vodu ve víno, ale proměnil víno ve svou Nejdražší Krev.  

 A toto nové víno – Krev Pána Ježíše – dokáže to, co umývání vodou nemohlo dokázat: učiní nás čistými 

před Bohem, dá nám nové, radostné, HOŘÍCÍ SRDCE  láskou pro Krista Pána.  

 Když jdou rodiče někomu na svatbu, řeknou svým malým dětem: ty nemůžeš, to je jen pro dospělé. Ale k 

téhle radostné hostině zve Pán Ježíš všechny – dospělé i děti. 

 Jako na hostinách se zpívá, tak i my zde zpíváme. Jako na svatbě se pronášejí proslovy a přání, tak to 

děláme zde my všichni též: to jsou naše společné modlitby. Jako na hostině se jedí dobrá jídla – tak i my zde 

jíme Pokrm nejvzácnější: Tělo Pána Ježíše. Jako se má jít k jídlu s čistýma rukama, tak k této nebeské 

hostině je třeba jít s čistým a HOŘÍCÍM srdcem. Tou „umývárnou“ našich srdcí je zpovědnice. Tam si je 

můžeme přede mší očistit, je-li třeba. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak si dnes můžeme zapamatovat: S Ježíšem začal nový 
čas – čas radosti. Bez Něho je na světě zle. Nedělní mše svatá je vpravdě radostnou hostinou, které se všichni 

s radostí v srdci zúčastníme! Amen. 

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

 
 
 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ: 
Od 18. do 25. ledna 2022 již tradičně prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Pán Ježíš v tzv. 

Velekněžské modlitbě úpěnlivě prosil a volal ke svému nebeskému Otci „aby všichni byli jedno“ (srov. Jan 17, 
18). Proto i my po celý tento týden chceme prosit a modlit se za jednotu všech, kteří nosí Kristovo jméno, ať už se 
nacházejí v různých křesťanských náboženských společnostech. 

Toto vše svěřujeme pod mocnou ochranu a přímluvu Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, jejímž 
svátkem (18. ledna) tento týden modliteb za jednotu křesťanů začíná. V našich farnostech si připomeneme týden 
modliteb za jednotu křesťanů votivními bohoslužbami a intencemi (viz „POŘAD BOHOSLUŽEB“ na 1. stránce 
tohoto Zpravodaje). 

 

SBÍRKA NA BIBLICKÝ APOŠTOLÁT: 
V neděli 23. ledna 2022 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 22. ledna 2022) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na biblický apoštolát. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 


