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n a  L i p n ě  
 

8 / 2022                          20. 2. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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). 
 

Sobota 19. 2. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

7. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).

Pondělí 
21. 2. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

22. 2. 2022 

 Svátek Stolce svatého 
apoštola Petra 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

23. 2. 2022 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

24. 2. 2022 

Čtvrtek 7. týdne v mezidobí 
Za všechny nespravedlivě 

odsouzené a umučené 
oběti bolševického režimu 

v naší vlasti. 

 

   

    

Pátek 
 

25. 2. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 7. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

26. 2. 2022 

   8. neděle v mezidobí 
Za všechny nespravedlivě

odsouzené a umučené 
oběti bolševického režimu

v naší vlasti. 

 

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

NEDĚLE 

 
27. 2. 2022 

8. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

8. neděle v mezidobí 
Vzpomínka na manželku,

maminku, babičku 
a tchýni paní Hildegardu 
Zlámalovou, narozenou 

1. března 1922. 

 

8. neděle v mezidobí 
Za + Marii a Pavla 

Koňarikovy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



7. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23) 

2. čtení 
(1 Kor 15, 45-49) 

Evangelium 
(Lk 6, 27-38) 

 
 
 
 
 
 

ABY LIDÉ ŽILI OPRAVDU JAKO LIDÉ 
 

 Bratři a sestry, máme milovat své nepřátele. Nezdá se vám, že tento příkaz je neproveditelný? Je to snad 
jenom „zbožný výrok“, který se nemíní doopravdy anebo je to nezbytná podmínka, aby lidé žili opravdu 
jako lidé? 
 Kdysi jsem viděl v kině film pod názvem „Planeta opic“. Vzbudil velký rozruch. Šli na něj i lidé, co jinak do 
kina nezavítají. My chováme opice v zoologických zahradách v klecích. Na té „planetě opic“ byly opice rozumnými 
bytostmi a držely v kleci – člověka! Ano, člověk byl v kleci jako nebezpečná šelma. Opice o něm soudily: 
„Jedná jako slepý sobec. Na své planetě dělá vše podle zisku. Šíří tam pouště, hyne ptactvo, všude jsou odpadky 
a smetí. Jedná z nenávisti a pýchy: zná, co je svoboda, spravedlnost. Mluví o tom, ale válčí a zabíjí pro zisk, moc 
a nadvládu. Jedná z krutosti: chodí se dívat, jak se lidé bijí. Říká tomu sport: box, fotbal, hokej. Dělá mu dobře, 
když může ublížit.“ 
 Tolik tedy film. Takhle vypadá podle autorů sci-fi člověk z pohledu rozumných bytostí mimo zemi. Co 
myslíte, je to opravdu jenom sci-fi? Řekl bych, že v mnohém mají pravdu. Což nehlásá Kristus Pán: Nic nevyřešíš 
násilím – jednej po dobrém! Nic nevyřešíš odsuzováním – raději pomoz! Nic nevyřešíš pomstychtivostí – buď 
velkomyslný! Pán Ježíš staví zcela konkrétní a proveditelný model lidskosti. Být křesťanem znamená podle slov 
Pána Ježíše: Nejednej jako nerozumné zvíře – jednej jako člověk! 
 A jak tyto výroky Pán Ježíš sám praktikoval? Vidíme na něm, že nejsou míněny jako nějaký doslovný a 
hotový recept k mechanickému použití ve všech situacích. Uveďme si tři příklady z Ježíšova života: Když ho před 
veleknězem udeřil horlivý sluha, nenastavil Ježíš druhou tvář – ale také se s ním nepustil do rvačky. Nutí ho k za-
myšlení: Neříkám-li pravdu, dokaž to. Jestli však pravdu mám, proč mne biješ? 
 Když jeho horliví učedníci chtěli zahubit Samaritány ohněm Božím, říká jim: „Nevíte, jakého ducha jste.“ 
Dává se do hovoru se Samaritánkou, nutí ji přemýšlet a přivede ji i její krajany k víře. Když horlivý apoštol Petr 
tasí meč, aby za Krista bojoval, Pán Ježíš nepřijímá boj, ale ukazuje, že láska je nepřemožitelná, neporazitelná. 
Že láska přežije i smrt, že vstává i z mrtvých. 
 Jak shrnout tento duch Ježíšova lidství – plného lidství? 
 Povím vám starou ruskou legendu: Bylo – nebylo, dávno tomu. Kdesi v té široširé dálné Rusi, kam 
učedníci přinesli křesťanství, se chýlilo k válce mezi dvěma sousedy – cary. Oba carové poslali zvědy, každý ze 
své strany. Zvědové se vrátili. A výsledek: válka být nemůže! Jediný přechod je průsmyk v horách, a tam si 
jakýsi stařeček obdělal pole. Kdyby tudy táhla vojska, zničila by mu to pole. A oba báťuškové carové uznali: Ano, 
válčit se nedá – ublížili bychom nevinnému člověku! 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Rozumíš dobře odpovědi této legendy na otázku: Kdo je to 
křesťan? Křesťan je člověk, který své vlastní štěstí nestaví na neštěstí druhých. Tak si to zapamatujme 
a tak se i snažme podle toho žít! 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! 


