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n a  L i p n ě  
 

6 / 2022                            6. 2. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
6. 2. 2022 

5. neděle v mezidobí 
Za zemřelé sourozence 

Bartyzalovy. 

5. neděle v mezidobí 
Za rodiče Štefana a Annu
Lučanovy, bratra Štefana,

syna Pavla Lučana, 
Helenu Dojčanovou 

a za ostatní příbuzné. 

 

5. neděle v mezidobí 
Za zemřelého manžela 

Šimona Frnku 
a za zemřelou Janu 

Kubešovou. 
 

Sobota 5. 2. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

5. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).

Pondělí 
7. 2. 2022 

 
 

v o l n ý  d e n  

 

Úterý 
 

8. 2. 2022 
 

 
 
 
 

Kněžský den ve farnosti Štěkeň – vikariát Strakonice 
 

(farní kostel sv. Mikuláše a klášter sester Congregatio Jesu) 

 
 

 

Středa 
 

9. 2. 2022 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

10. 2. 2022 

Památka sv. Scholastiky, 
panny 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

   

    

Pátek 
 

11. 2. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka Panny Marie 
Lurdské 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

12. 2. 2022 

   6. neděle v mezidobí 
Prosba za zdárný průběh 

procesu blahořečení 
biskupa Josefa Hloucha.

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

NEDĚLE 

 

13. 2. 2022 

6. neděle v mezidobí 
Za obrácení hříšníků. 

6. neděle v mezidobí 
Za Vlastimila Pergera. 

 

6. neděle v mezidobí 
Za zemřelé Františka 

a Štefana Sojkovy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 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



5. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Iz 6, 1-2a.3-8) 

2. čtení 
(1 Kor 15, 1-11) 

Evangelium 
(Lk 5, 1-11) 

 
 
 
 
 
 
JSME POVOLÁNI KE SVOBODĚ A RADOSTI DĚTÍ BOŽÍCH 
 

 Bratři a sestry, když se dobře zamyslíme nad dnešním Božím slovem, vyvstane nám na mysli otázka: 
Týká se nás vůbec dnešní slovo Boží? Izaiáš je povolán k úřadu proroka. Pavel z Tarsu je povolán k 
úřadu apoštola. Šimon Petr je povolán za rybáře lidí, náměstka Kristova – prvního papeže. Kněží, biskupové, 
papežové – to jsou přece duchovní povolání. My jsme laici – nás se žádné z těchto povolání netýká! 
 Kdyby se nás dnešní slovo Boží netýkalo, nedala by je Církev při nedělní mši svaté předčítat. Jsme 
totiž povoláni všichni. Jsme povoláni k přijetí radostného poselství evangelia, k vykoupení z neklidných, 
mrzutých a bázlivých lidí ke svobodě a radosti dětí Božích. K radosti nejen po smrti, ale k radostnému 
životu už teď. Pán Ježíš přece říká: „Království Boží už je tu!“ 
 Byli jsme pokřtěni, jsme křesťané. Jsme tedy opravdu šťastni? A musíme si přiznat, že většinou tomu 
tak není. Máme k tomu ještě dost daleko. A také víme, proč: „Jó, kdyby byl jinačí svět kolem, kdyby se 
změnily věci podle našich představ, kdyby kolem nás byli jinačí lidé, kdyby... kdyby...“ 
 A tak máme tendenci se litovat, máme pocit, že chyba je ve zlých časech a ve špatných lidech kolem 
nás. Jenže požadavek ideálního světa a ideálních lidí – to je představa eschatologická, to je představa 
života v nebi.  
 Co je to vlastně „nebe“? To je stav naprostého štěstí, které už nic zlého zvenčí nemůže narušit. 
Kdežto štěstí zde na zemi – to je osobní stav, který může být neustále zvenčí ohrožován. Okolí může 
ohrožovat náš klid, naše drobné radosti, ale pokud jsme nešťastní – to závisí na nás, nikoliv jen na našem 
okolí. 
 Stále platí moudré přirovnání, že ďábel je zlý pes, uvázaný na řetězu. Pokousat nás může jen tehdy, 
když se my sami k němu přiblížíme – když se pokousat dáme. Řekneš si: Tohle je ovšem teorie, 
suchá teorie. V denní praxi to tak nejde. — Myslím, že to i v každodenním životě jde. Cožpak neznáš lidi 
pokojné, veselé, radostné, klidné, šťastné? A žijí ve stejných poměrech, ve stejném světě jako ti „mrzouti“! 
Mají kolem sebe také dost zlých lidí, jako máš kolem sebe ty. 
 Jenže oni se tomu nediví, neužírají se kvůli tomu, berou to jako samozřejmost našeho světa. Diví se 
leda tehdy, když se setkají s dobrým člověkem – a pak z toho mají velkou radost. Víte, je to nějak tak, jako 
s kvetoucí loukou: Jeden na ní vidí květiny a má z nich radost – a druhý vidí s prominutím kravské lejno a je 
znechucen. Je tam obojí, avšak záleží na tom, co chceš především vidět. 
 Jestli uslyšíme a přijmeme dnešní pozvání k radosti, pak pro nás začne život vykoupených lidí už 
dnes. Svět bude stále stejný, lidé kolem nás také, ale my budeme JINÍ. 
 Apoštol Petr dnes volá, zděšen Ježíšovou velikostí: Pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný! Ale 
Pán Ježíš neodchází, ani ho od sebe neodhání. Pán to dobře ví, že je Petr hříšný člověk. On s tím dokonce 
počítá. A právě tomuto hříšníku Petrovi ohlašuje příchod nebeského království. A nejen Petrovi, ale 
každému z nás! 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Pojďme dnes Pánu Ježíši vstříc s radostným poznáním: 
Pane, také já jsem člověk hříšný, lidé kolem mne jsou hříšní, dějí se věci hříšné a zlé. Ale ty mne voláš, 
abych přesto žil v radosti. Ty nás voláš, abychom ze zdrojů slova Božího radost čerpali, jiným ji 
rozdávali, s apoštolem Petrem za tebou šli a jednou abychom došli do tvého království, kde se s tebou 
budeme radovat až na věky věků. Amen. 
 

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


