
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

4 / 2022                          23. 1. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

Sobota 22. 1. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

3. neděle v mezidobí 
Za jednotu křesťanů 

v naší obci 
i na celém světě. 

 

Pondělí 
24. 1. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

25. 1. 2022 

 Svátek Obrácení svatého 
Pavla, apoštola 

Za jednotu křesťanů 
v našem městyse 
i na celém světě. 

 

  

 

Středa 
, 

26. 1. 2022 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

27. 1. 2022 

Čtvrtek 3. týdne v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

 

   

    

Pátek 
 

28. 1. 2022 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka sv. Tomáše Akvin- 
ského, kněze a učitele církve 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
29. 1. 2022 

   Svátek Uvedení Páně 
do chrámu – „Hromnice“
Na přímluvu Panny Marie,

stařičkého Simeona a 
prorokyně Anny za ochranu

nenarozeného života. 

 

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

NEDĚLE 

 
30. 1. 2022 

Svátek Uvedení Páně 
do chrámu – „Hromnice“ 
Na přímluvu Panny Marie, 

stařičkého Simeona a 
prorokyně Anny za ochranu 

nenarozeného života. 
 

Svátek Uvedení Páně 
do chrámu – „Hromnice“ 
Na přímluvu Panny Marie,

stařičkého Simeona a 
prorokyně Anny za ochranu

nenarozeného života. 

Svátek Uvedení Páně 
do chrámu – „Hromnice“ 
Na přímluvu Panny Marie, 

stařičkého Simeona a 
prorokyně Anny za ochranu 

nenarozeného života. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



3. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Neh 8, 2-4a.5-6.8-10) 

2. čtení 
(1 Kor 12, 12-30) 

Evangelium 
(Lk 1, 1-4; 4, 14-21) 

 
 
 
 
 
 

DNES SE NAPLNILO TOTO PÍSMO 
 

 Bratři a sestry, je snadné si představit, s jakým vzrušením šli obyvatelé Nazareta do synagógy: Vrátil prý se domů 
Ježíš, syn tesaře Josefa – ten, co veřejně mluví ve městech. Dělá prý divy! Jistě dnes promluví. Co nám asi poví? Jaký div 
nám asi předvede – ten syn nádeníka? 
 A Ježíš mluvil: Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli. To, co jste si dlouhé věky četli jako 
proroctví, to se teď má stát skutkem. Království Boží je tady: zajatí ať jsou propuštěni, slepým se vrátí zrak, chromí poskočí 
– všichni se budou radovat. Nazaretští to přijali s nadšením: Hlavně ať skřípne všechny darebáky! Ať vezme boháčům 
majetek, ať jim všem zatopí, jak se patří. Ať uzdravuje nemocné – hlavně moje revma, abych mohl lépe běhat za kšeftem. 
 Jenže Ježíš dále řekl: Moje výzva se týká každého z vás! I vy se napravte. I vy propusťte zajatce, vy 
nehromaďte majetek, zbavte se předsudků, závisti, nenávisti... A najednou bylo po nadšení. Naštvali se a vyhnali ho z 
města. 

Nejen Nazaretským, ale i nám tu dnes Kristus hlásá: Království Boží je tady! Je čas, aby se Písmo naplnilo také 
na nás! A jako bylo tenkrát, je i dnes. Někteří už předem odmítají: Co dobrého z Nazareta může vzejít? My máme jiné, lepší 
proroky! Někteří – a mezi ně asi patří naprostá většina z nás – se jeho slovy nadchnou: Jsme pro království Boží, jsme pro 
svobodu, jsme pro spravedlnost, jsme pro svornost! 

Jenže také na nás dnes Kristus ukazuje prstem, na každého osobně: Ty buď spravedlivý! I ty propusť „zajatce“, to 
jest přestaň chtít pořád všude panovat. — Ty se přestaň hádat se svou ženou. — Ty měj trpělivost se svými dětmi. — Ty 
nebuď sobec, ty neosočuj, ty nepodezřívej ze zlého. — Ty neodmítej spolupracovat s druhým, který se ti zdá být méně 
dokonalý, než podle tvého soudu má být. — Ty se nemrač, ale buď vlídný a radostného srdce, smiř se se svým bratrem. — 
Vy všichni – naplňte dnes na sobě zákon Božího království! Tak nás dnes oslovuje Kristus. A my – co uděláme? 
Odvrátíme se od něho? Vyženeme ho ze svého srdce? 
 V tento čas končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Ale jednota začíná v každém z nás. První krok ke 
sjednocení všeho křesťanstva je jednota nás, katolíků, uvnitř Církve svaté. Pokud my jsme nesvorní, dokud nedokáží dva 
katolíci pracovat spolu bez hádek, dotud není království Boží ani v nás. A pak nemáme k čemu zvát ani naše odloučené 
bratry. Co nám pomůže vytýkat druhým, že jsou zlí, dokud my sami nezačneme usilovat, abychom byli dobří! 
Řeč Kristova je jasná, prostá a nesmlouvavá: Království Boží je tu – přijmi je! 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak opravdu přijměme Boží království, rozhodněme se k tomu dnes, 
obraťme se všichni ke Kristu při Nejsvětější oběti: Pane, po Tvé vůli přesvaté – zasvětíme srdce své. Pane Ježíši, přijď 
mezi nás! My chceme přijmout Tvé království. Nechceme se už jen planě roztrpčovat nad špatností druhých. Chceme 
usilovat, abychom my sami byli dobří! Amen. 

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

 
 
 
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! 

 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – „HROMNICE“: 
V neděli 30. ledna 2022 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 29. ledna 2022) budeme slavit ve všech našich 

farních kostelech svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný „Hromnice“. Po čtyřiceti dnech od 
slavnosti Narození Páně si připomínáme den, kdy svatý Josef a Panna Maria přinesli Dítko Ježíše do chrámu 
jeruzalémského, aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy stařičký Simeon a prorokyně Anna v 
něm poznali Mesiáše. 

V úvodu mše svaté proběhne svěcení svíček „hromniček“, a pak následuje průvod. Svíčky z vánočního 
stromku se jakoby symbolicky přestěhují do našich rukou. K posvěcení si přineste vlastní svíčku „hromničku“ – 
klidně i tu, která již byla v minulých letech o tomto svátku posvěcena. Pokud si vlastní svíčku nepřinesete, budou 
pro vás připraveny v kostele svíčky „obětinky“, které si po mši svaté můžete odnést domů. 

Svátkem Uvedení Páně do chrámu končí širší okruh vánoční. Proto bude AŽ PO SKONČENÍ MŠÍ 
SVATÝCH z tohoto svátku odstraněna ze všech našich farních kostelů veškerá vánoční výzdoba (jesličky, 
vánoční stromky). 


