
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

9 / 2022                          27. 2. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
27. 2. 2022 

 
 
 
 

8. neděle v mezidobí 
Za mír na těžce zkoušené 
Ukrajině a vůbec v celé 
Evropě, a za odstranění 

ruského diktátora Vladimi-
ra Vladimiroviče Putina. 

 

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. 
 

Sobota 26. 2. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

8. neděle v mezidobí 
Za všechny nespravedlivě

odsouzené a umučené 
oběti bolševického režimu

v naší vlasti. 

Pondělí 
28. 2. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

Úterý 

1. 3. 2022 

    

19:00 (farní kostel) 17:00 (farní kostel)  

Středa 
 

2. 3. 2022 

 
 
 

POPELEČNÍ STŘEDA 
Za obrácení hříšníků. 

POPELEČNÍ STŘEDA 
Za obrácení hříšníků. 

 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
3. 3. 2022 

Čtvrtek po Popeleční středě 
Za mír na těžce zkoušené 
Ukrajině a vůbec v celé 
Evropě, a za odstranění 

ruského diktátora Vladimi-
ra Vladimiroviče Putina. 

 

   

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po Popeleční středě 
Za obrácení hříšníků. 

 
 
 
 

  

Pátek 

 
4. 3. 2022 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Pátek po Popeleční středě 
 
 
 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

 
 
 
 

  

Sobota 5. 3. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za obrácení hříšníků. 

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

NEDĚLE 

 
6. 3. 2022 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + biskupa ostravsko-
opavského, Jeho Jasnost 
knížete Františka Václava 

Lobkowicze, OPraem. 

 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + manžela Jiřího 

Langera, rodiče Langerovy
a Kopuncovy, za + bratra 

Vladislava, zetě Adolfa 
Španillera a za + příbuzné. 

 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za obrácení hříšníků. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příležitost ke svaté zpovědi: 
Horní Planá: 
 Čt, Pá – 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. 

 

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 
 

 

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



8. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Sir 27, 5-8 [řec. 4-7]) 

2. čtení 
(1 Kor 15, 54-58) 

Evangelium 
(Lk 6, 39-45) 

 
 
 
 
 

 
MORÁLNÍ UKAZOVÁČEK 

 

 Bratři a sestry, musíme si přiznat, že moc rádi vidíme chyby druhých, ukazujeme na ně 

prstem. To by nám šlo. Pán Ježíš o tom dnes hovoří v evangeliu. Ale ukazovat na chyby druhého je 

nebezpečné počínání. Když totiž na někoho ukážu ukazováčkem – současně ukážu třemi prsty 

na sebe sama! Přesvědčte se na vlastní oči, že je to opravdu tak: Na ukázání třísky v oku druhého 

stačí jeden prst, ale na ukázání trámu v mém vlastním oku je potřeba hned prsty tři. 

 Tyhle tři prsty, které ukazují na mne – to jsou tři otázky: 

PROČ VLASTNĚ KRITIZUJI DRUHÉHO? 

JAK JSEM KRITICKÝ SÁM K SOBĚ? 

JAK TO MOHU NAPRAVIT? 

 Proč vlastně kritizuji druhého? — Myslím, že odpověď je nám všem jasná. Když na druhém 

najdeme chybu, dělá nám to dobře. Jsou lidé, kteří se na kritizování druhých přímo vyžívají. Kritizovat 

druhé nám dělá dobře proto, že každý jsme v podvědomí nespokojeni sami se sebou – a ukazování na 

chyby druhých to nejlépe zakrývá. 

 Jak jsem kritický sám k sobě? Proč tak málo znám své chyby? — Představ si následující 

situaci: Ukazují se tvé fotografie – třeba momentky z dovolené. A z tebe se doslova dere nespoko-

jenost: „Tady nejsem dobře zachycený! Tady vypadám hrozně!“ Ano, na své nedostatky neradi hledíme 

a neradi si je přiznáváme. 

 A konečně – jak to mohu napravit? — Samozřejmě, že máme hlavně chuť napravovat ty 

druhé. Nikdo však nemá právo žádat na druhém, aby se změnil tak, že by se to rovnalo „vysvlečení z 

vlastní kůže“. Žádat takové důkazy lásky musí nutně vést ke katastrofě. Můj bližní – partner, manžel, 

přítel, děti – ti všichni zde nejsou na to, aby se předělávali podle toho, jak se mně zlíbí. 

 Na své bližní se máme stále snažit pohlížet okem Božím, a ne okem svým. Potom na nich 

budeme vidět nejen třísky v oku – nejen jejich chyby – ale především jejich dobré stránky, jejich 

přednosti. Tak, jak to v otcovské lásce vidí dobrý Bůh. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Kdo ukazuje prstem na chyby druhého, ten zároveň 

ukazuje třemi prsty na chyby své. Často si to připomínejme. Pomůže nám to při snaze milovat bliž-

ního takového, jaký je. Pojďme prosit Pána, abychom to dokázali! Amen. 

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

 



AKTUALITY
 
 

 
 
 
POPELEČNÍ STŘEDA – ZAČÁTEK DOBY POSTNÍ: 

Ve středu 2. března 2022 vstoupíme do posvátné doby svatopostní, kdy nás církev vybízí k pokání. Tento 
den, zvaný Popeleční středa, je dnem přísného půstu. Postní doba má odlišný charakter než ostatní části 
liturgického roku. Je to doba naší metanoiy, což znamená obrácení, změna smýšlení, činění pokání. Je to doba 
naší vnitřní duchovní obnovy, což by mělo vyvrcholit opravdu dobrou a náročnou předvelikonoční svatou zpovědí. 
Je to doba přípravy na obnovu našich křestních slibů ve vigilii Veliké noci. A konečně je to doba, kdy máme 
rozjímat o umučení našeho Pána Ježíše Krista. 

Při mši svaté na Popeleční středu (po homilii) proběhne svěcení popela a udělování popelce. Na znamení, 
že se chceme skutečně obrátit, budeme všichni označeni na čele posvěceným popelem. Přitom uslyšíme slova 
kněze: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš!“ Právě při označování popelem si máme všichni – jeden 
vedle druhého – uvědomit a přiznat svou hříšnost, aby naše společná příprava na velikonoce přinesla hluboký 
duchovní užitek. 

V NAŠICH FARNOSTECH PROŽIJEME POPELEČNÍ STŘEDU TAKTO: 
 Frymburk: mše sv. s udělováním popelce v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Horní Planá: mše sv. s udělováním popelce v 19 hodin ve farním kostele sv. Markéty 

 

PRAVIDLA PŘÍSNÉHO PŮSTU (POPELEČNÍ STŘEDA): 
půst od masa: netýká se masa studenokrevných živočichů a těch živočichů, kteří žijí ve vodě; zavazuje 

od 14 let 
půst újmy: jen jednou za den se dosyta najíst; zavazuje od 18. do započatého 60. roku 
od povinnosti půstu zprošťuje: nemoc, rekonvalescence, těžká práce (doporučuje se zvolit si jinou 

formu sebezáporu) 
 

MIMOŘÁDNÉ UDĚLOVÁNÍ POPELCE: 
Tam, kde se nebude sloužit mše svatá na Popeleční středu, proběhne hned v úvodu mše svaté svěcení 

popela a mimořádné udělování popelce: 
 Domov důchodců Horní Planá: pátek 4. března 2022 ve 14 hodin v kapli v domově důchodců (pátek po Popeleční 

středě) 
 Černá v Pošumaví: sobota 5. března 2022 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (1. neděle 

postní) 
 Světlík: neděle 6. března 2022 v 11:15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (1. neděle postní) 

 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY: 
Popeleční středou jsme vstoupili do posvátné doby svatopostní. V této době máme více než kdy jindy 

rozjímat o umučení našeho Pána Ježíše Krista. Proto po celou dobu svatopostní prožíváme pobožnost 
křížové cesty – ať už společně v kostele nebo soukromě doma. 

Společně budeme prožívat pobožnost křížové cesty v našich farnostech vždy přede mší svatou, tak jak je 
uvedeno níže: 

 Horní Planá: čtvrtek 3. března 2022 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 Černá v Pošumaví: sobota 5. března 2022 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 6. března 2022 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 6. března 2022 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI BŘEZNU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 4. března 2022 od 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty v Horní Plané budeme prožívat první 

pátek v měsíci březnu. 
Nejprve bude mše svatá z pátku po Popeleční středě. Po modlitbě po přijímání následuje pobožnost k 

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (výstav Velebné svátosti, krátká adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, 
zásvětná modlitba, svátostné požehnání). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


