
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

7 / 2022                          13. 2. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 12. 2. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

6. neděle v mezidobí 
Prosba za zdárný průběh 

procesu blahořečení 
biskupa Josefa Hloucha. 

 

Pondělí 
14. 2. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

15. 2. 2022 

 Úterý 6. týdne v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

16. 2. 2022 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

17. 2. 2022 

Čtvrtek 6. týdne v mezidobí 
Za + kmotříčka Oldřicha 

Veselýho, ten celý rod 
a za duše v očistci. 

   

    

Pátek 

 
18. 2. 2022 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 6. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

19. 2. 2022 

   7. 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 

 

20. 2. 2022 

7. neděle v mezidobí 
Za duše v očistci. 

7. neděle v mezidobí 
Za + Žofii Špačkovou 

ve výroční den narození. 

7. 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



6. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Jer 17, 5-8) 

2. čtení 
(1 Kor 15, 12.16-20) 

Evangelium 
(Lk 6, 17.20-26 

 
 
 
 
 
 

PÁN HLÁSÁ KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ 
 

 Bratři a sestry, je to zvláštní „gratulace“, kterou Pán Ježíš v dnešním evangeliu blahopřeje chudým, 
hladovým, bezmocným, všelijak postiženým. Tohle přece nepředstavuje náš životní ideál! My přece chceme být 
finančně zajištěni, a ne stále zápasit o každou korunu. Na jídlo vynakládáme měsíčně hromadu peněz, protože 
nám dělá lépe pocit sytosti než hladu. Nedychtíme po zármutku a trápení, ale po pohodě a spokojenosti. 
Nechceme být nemocní, ale zdraví! 
 Jak to tedy Pán Ježíš vlastně myslel? Pán Ježíš v žádném případě nevyzvedává bídu a trápení za 
ideální stav člověka. Nikdy neprohlásil, že chudí jsou lepší než bohatí. Ježíš neslibuje, že v chudých 
domácnostech bude víc radosti a štěstí než v těch zámožných. Pán Ježíš věděl dobře, k jakým násilným činům 
může člověka dohnat bída, zoufalství a beznaděj. 
 Pán Ježíš se sám postil jen jednou – na počátku veřejného působení, když na poušti dělal duchovní 
cvičení. Jinak jedl a pil normálně jako běžní lidé. Také peníze neodmítal – zřídil společný měšec a z něj se 
kupovalo, co bylo třeba. 
 Nebo snad Kristus Pán hlásá falešnou naději jakéhosi „náboženského opia“ (jak nám to za totality 
hustil do hlavy bolševik): jen, člověče, pěkně trp – po smrti ti bude všechno vynahrazeno? Ne, ani tak to Pán 
Ježíš nemyslel. 
 Pán hlásá království Boží, které začíná už nyní a zde – a ne až kdesi na onom světě. 
 Ježíš tu vyhlašuje „blaze vám“ i těm, kterým svět nedává žádnou naději. I těm, které svět mocných 
nebere ani na vědomí. I oni jsou Bohu milí, jsou blahoslavené děti Boží! 
 Dobře si to uvědomme: Ježíš neoslavuje poměry, ale lidi. Lidi, kteří mu dají svou důvěru, kteří za ním 
přicházejí, kteří ho přijímají jako od Boha poslaného Zachránce. 
 A jaká je tu šance pro ty, kteří nehladovějí a svůj plat mají jistý? Jaká je tu šance pro nás všechny, co tu 
jsme? – Nám se říká: Nebuď lakomý, rozděl se s těmi, kteří jsou na tom hůř než ty! Podej jim pomocnou 
ruku! 
 To je tedy způsob uplatnění Ježíšova blahoslavenství i v našem světě. Tato blahoslavenství 
probouzejí naději. Víra sama člověku nepostačí, aby se držel zpříma, aby kráčel vpřed. Je třeba ještě naděje, 
že nakonec zvítězí dobro nad zlem – tak jako Kristus Pán zvítězil nad smrtí. 
 Naděje blahoslavenství nám dává sílu nesmířit se na světě s tím, co je špatné. Vždyť jsme posly toho, 
který prohlásil: „Aj, všechno činím nové!“ Vždyť jsme posly přicházejícího Božího království, v němž 
hladoví mají být nasyceni a chudí zbohatnout na děti královské. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? My máme dnes stejný úkol, jako první Ježíšovi posluchači: Máme 
zvážit svou vlastní životní situaci ve světle blahoslavenství. Máme si ujasnit, k jaké ušlechtilé životní cestě 
nás Pán Ježíš dnes zve. Vyznáním víry se na tuto cestu společně vydejme! Amen. 
 

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

SBÍRKA NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: 
V neděli 20. února 2022 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 19. února 2022) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na Svatopetrský haléř. 
Tato sbírka dává římskému veleknězi Františkovi, jakožto nástupci svatého apoštola Petra a viditelnému 

znamení jednoty Církve, možnost odpovědět na různé potřeby rychlým a efektivním způsobem. Výtěžek sbírky je 
pomocí obětem válek, teroristických útoků a přírodních katastrof, vystěhovaným osobám a migrantům, stejně jako 
nově vznikajícím diecézím, katolickým výchovným centrům, sirotkům genocid, válek nebo AIDS. 

Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 


