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n a  L i p n ě  
 

11 / 2022                        13. 3. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 12. 3. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

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

 

Pondělí 
14. 3. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

15. 3. 2022 

 Úterý po 2. neděli postní 
Za + prof. MUDr. Květo-
slava Šipra, emeritního 
profesora bioetiky a pa-

storální medicíny. 

 

  

 

Středa 
 

16. 3. 2022 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

17. 3. 2022 

Čtvrtek po 2. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

   

    

Pátek 
 

18. 3. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 2. neděli postní 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

19. 3. 2022 

   3. NEDĚLE POSTNÍ 
Za zemřelého Josefa 
Čajánka, ten celý rod 

a za duše v očistci. 

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

NEDĚLE 

 

20. 3. 2022 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
Za zemřelého manžela 

Václava Mráze. 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).
 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
Za zemřelého Josefa 

Tahy a Ondřeje Pavelku. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



2. NEDĚLE POSTNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Gn 15, 5-12.17-18) 

2. čtení 
(Flp 3, 17 - 4, 1) 

Evangelium 
(Lk 9, 28b-36) 

 
 
 
 
 
 

S JEŽÍŠEM NA HOŘE PROMĚNĚNÍ 
 

 Bratři a sestry, možná jste na výletě zažili také něco podobného, o čem vám nyní chci vyprávět. Ještě 

jako dvacetiletý student Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích jsem jednou o prázdninách lezl s 

kamarády na Lomnický štít – podívat se, jaký je ten Boží svět. Už při stoupání se počasí začínalo kazit a nahoře 

jsme nakonec neviděli nic než beznadějné zmítání chuchvalců mlhy a mraků. Zoufalý svět, beznadějný chaos, 

nikde človíčka. Výstup nadarmo a zlá cesta dolů před námi, protože lanovka zrovna nebyla v provozu. A 

najednou – jakoby kouzlem – se to protrhlo! Sluníčko zalilo vrchol Lomnického štítu, a pak celý kraj. Nádherný 

pohled, všechno mělo svůj řád. Divoké srázy, pusté rokle, ale za tím stojí pevně svět pokojný, zelené louky, 

chundelaté lesy, vesnice s kostelní věží. Za chvilku všechno zmizelo za novým mrakem, ale nám už to nevadilo. 

Viděli jsme! 

 Dnes nás vede Kristus Pán s sebou také na Horu. Ano, i my jsme dnes s Ježíšem na Hoře Proměnění 

– a nabízí nám stejnou zkušenost. Znovu a znovu jsme v životě zavalováni mlhami nejasnosti, nejistoty, všechno 

bezpečné kolem nás mizí. Jak to všechno skončí? Jak dopadnu na této hrbolaté cestě? Dnes nám zaznívá hlas 

nebeského Otce jako odpověď. Světlo velikonočního jitra nám osvětluje cestu. Máme zde průvodce: „Toto je 

můj milovaný Syn – toho poslouchejte!“ 

 Slyšíš dobře? Žádná lidská cesta, žádný lidský zítřek, ať jakkoli nepřehledný, nejasný, nejistý – žádný není 

beznadějný pro toho, kdo chce žít s Ježíšem, kdo řekne ANO svaté vůli Boží. Jistě – na této cestě budou 

srázy, budou na ní nejistoty – ano, bude tam i smrt. Nakonec tam však bude bezpečné a jisté 

Zmrtvýchvstání. Dosažení cíle je jisté. 

 Ale ta jistota, světlo, radost, bezpečí – to vše je až na konci. Šimon Petr mluví za nás, nám všem ze 

srdce: Pane, zůstaň zde, nevydávejme se na cestu do Jeruzaléma. K čemu jsou Velké pátky a Getsemane – 

nám je tady s tebou dobře. 

 Avšak evangelista Lukáš Petrovu řeč suše komentuje třemi slovy: „Nevěděl, co mluví.“ Pán Ježíš nezvolil 

cestu násilí k prosazení Božího království. Pán Ježíš zvolil cestu bezmocnosti, která nakonec vítězí. Jak 

jinak by nám mohl dát tu velikou naději, že neúspěch nečiní náš život bezvýsledným, že nemusíme v takových 

situacích zoufat. Že můžeme ve světle víry přijmout svou budoucnost – totiž budoucnost pšeničného zrna, které 

musí zemřít v zemi, aby žilo a přineslo užitek mnohonásobný. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Prosme tedy dnes společně Pána, aby nám ve chvílích, kdy nás 

zavalí mraky nejistot, připomněl světlo Hory Proměnění, aby nám slunce jeho slova osvítilo další cestu 

života! 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 17. března 2022 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 Černá v Pošumaví: sobota 19. března 2022 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 20. března 2022 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 20. března 2022 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 


