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n a  L i p n ě  
 

10 / 2022                          6. 3. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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 Lange-
rovy a Kopuncovy, 

za + bratra Vladislava, 
zetě Adolfa Španillera 

a za + příbuzné. 
 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za obrácení hříšníků. 

 

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

 
 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za obrácení hříšníků. 

Pondělí 
7. 3. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

8. 3. 2022 

 Úterý po 1. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

9. 3. 2022 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

10. 3. 2022 

Čtvrtek po 1. neděli postní 
Za zemřelou tetu Věru 
Veselou, ten celý rod 

a za duše v očistci. 

   

    

Pátek 
 

11. 3. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 1. neděli postní 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

12. 3. 2022 

   2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za mír na těžce zkoušené 
Ukrajině a za odstranění 
válečného zločince Putina.

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

NEDĚLE 

 

13. 3. 2022 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za zemřelé z rodiny 

Böhmů, Michalů, 
Kvapilů a Bombalů. 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za Svatého otce Františka
– za dar zdraví a hojnost 

darů Ducha svatého 
pro jeho pontifikát. 

 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za zemřelé rodiče Josefa 

a Marii Honišovy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



1. NEDĚLE POSTNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Dt 26, 4-10) 

2. čtení 
(Řím 10, 8-13) 

Evangelium 
(Lk 4, 1-13) 

 
 
 
 
 
 

NEJENOM CHLEBEM ŽIV JEST ČLOVĚK! 
 

 Bratři a sestry, v čem tkví podstata pokušení? — Jaká jsou moje pokušení? — Co mne 
odvádí od víry v Boha? Odpovědi na tyto otázky musíme hledat ve svém nitru. Lidská pokušení jsou 

mnohotvárná jako život, denně jiná, denně nová. Ale ve své podstatě, v jádru věci, jsou až nudně mo-

notónní, stejná jako ta Ježíšova pokušení: Pán Ježíš měl moc pro své bližní. Teď je sváděn, aby ji využil 

pro sebe, ve svůj prospěch. – Pán Ježíš přišel s mocí bezmocné lásky. Teď je sváděn, aby přijal 

ďábelský princip násilí. – Pán Ježíš přišel hlásat ducha chudoby, který cení víc bohatství srdce než 

mohutnost peněženky. Teď je sváděn ke „chlebařině“ – služba zlu bývá dobře placena. 

 To je podstata pokušení: volit cestu nejsnadnější, nejpohodlnější. Volit cestu, která se 

naskytne jako první, bez ohledu na jiné. Volit cestu zlou pro jiné a jen zdánlivě dobrou pro nás. Pán 

Ježíš na nabídku „chlebařiny“ odpovídá: Nejenom chlebem živ jest člověk! 
Člověk potřebuje víc než jen chléb, jídlo, majetek, aby byl lidsky živ. Jinak je mrtev tou smrtí, 

kterou i Kristus Pán považuje za neštěstí: Je mrtev, protože jen bere a nic nedává. Je mrtev, protože 

nemá rád. Odmítl Boha – Lásku. Jeho vztah k lidem je zrůdný. Chce buď lidi mít, vlastnit jen pro sebe, 

vládnout jim, čemuž říká „láska“ – anebo ty lidi, co nevlastní, chce aspoň využívat: co mám z tohoto 

člověka, k čemu mi může být dobrý tamten člověk, a tak podobně. To je ta opravdu hrozná smrt – to 
je peklo: Osamělost sobce, který nemá rád, který se neumí darovat a chtěl by jen brát. 
 Pán Ježíš se radikálně postavil proti duchovní smrti. Učí, že tato smrt se může stát trvalou, 

věčnou, peklem na věky. A naopak se nebojí smrti tělesné. Podstupuje ji, aby dotvrdil svou víru, že tato 

tělesná smrt je jen změnou života, bránou do nové formy bytí, pokud ten člověk žil v lásce. Čím víc 

jsme naplněni laskavostí, dobrotou, láskou, tím více nesmrtelnosti v nás je. Člověk, který dá přednost 

lásce – ten už smrt překonal, ten už má smrt za sebou a před sebou věčný život v lásce. Stát se 

křesťanem znamená přejít ze smrti do života. Stát se křesťanem znamená mít rád, to jest být 
zde pro druhé. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak vidíme, že existuje dvojí smrt: Ta jedna je 

nesmyslná smrt už zaživa, odumření lidství a lásky v člověku. Tou druhou – tělesnou – prochází člověk 

s pohledem upřeným do země zaslíbené. Touto smrtí prochází člověk jako vítěz, který smrt už překonal 

a bude žít navěky! Amen. 
 

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

 
 
 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY: 
Pobožnost křížové cesty v našich farnostech budeme společně prožívat vždy přede mší svatou, tak jak je 

uvedeno níže: 
 Horní Planá: čtvrtek 10. března 2022 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 Černá v Pošumaví: sobota 12. března 2022 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 13. března 2022 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 13. března 2022 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 


