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n a  L i p n ě  
 

12 / 2022                        20. 3. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 19. 3. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

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

a za duše v očistci. 

 

Pondělí 
21. 3. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

22. 3. 2022 

 Úterý po 3. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

23. 3. 2022 

 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
24. 3. 2022 

Čtvrtek po 3. neděli postní 
Na přímluvu blahoslavené 

Marie vždy Panny 
za ochranu nenarozeného 

života. 
 

   

    

Pátek 
 

25. 3. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ 
PÁNĚ 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

26. 3. 2022 

   4. NEDĚLE POSTNÍ 
(„Lætare“ – růžová barva)
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).
 

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

NEDĚLE 

 
27. 3. 2022 

4. NEDĚLE POSTNÍ 
(„Lætare“ – růžová barva) 
Za mír na těžce zkoušené 
Ukrajině a za odstranění 

válečného zločince 
Putina.    

 

4. NEDĚLE POSTNÍ 
(„Lætare“ – růžová barva)
Za mír na těžce zkoušené 
Ukrajině a za odstranění 

válečného zločince 
Putina.    

 

4. NEDĚLE POSTNÍ 
(„Lætare“ – růžová barva) 
Za zemřelé Karla a Ana-
stázii Vincíkovy, Rozálii 
Hercigovou a za Josefa 

Vincíka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



3. NEDĚLE POSTNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Ex 3, 1-8a.13-15) 

2. čtení 
(1 Kor 10, 1-6.10-12) 

Evangelium 
(Lk 13, 1-9) 

 
 
 
 
 
 

POSELSTVÍ HOŘÍCÍHO KEŘE 
 

 JÁ JSEM, KTERÝ JSEM! Tak zní z hořícího trnového keře odpověď Hospodina na Mojžíšovu otázku. 
Toto tajemné jméno Boží můžeme též chápat jako „Jsem ten, který je tu pro vás!“ 
 Ano, bratři a sestry, Bůh je tu pro nás. Tak to slyšíme ve čtení ze Starého zákona. To je veliké 
poselství hořícího keře. A co my, co ty, co já? Pro koho jsme tu my? Tato otázka zazněla do našeho 
svědomí v evangeliu. A zazněla přímo hrozivě. Jsme zvyklí nazývat evangelium radostným poselstvím, ale 
dnes bychom je mohli nazvat poselstvím výhružným. Člověče, pro koho žiješ? Komu jsi k užitku? Jaké ovoce 
přináší tvůj život pro druhé? Jestli žiješ jen pro sebe, budeš vyťat z vinice Boží! Jestli se nenapravíte, všichni 
zahynete! 
 Z dnešního evangelia k nám mluví Ježíšův hlas nezvykle netrpělivě, důrazně, tvrdě. Proč asi? To není 
těžké si domyslet. Jeho posluchači zaujali nepochybně stejně špatný postoj k jeho výzvě, jako to dělá 
většina posluchačů k hlasu kázání dodnes. 
 Jak to bylo tenkrát? Ano, správně – pořádně zatočit s lenochy, sobci, pořádně je skřípnout, aby se 
napravili! V tom dávali Ježíšovi plně za pravdu. Ale ani je nenapadlo, že by tu jeho výzvu k nápravě měli 
především vztáhnout na sebe. A jak je tomu dnes? — Stejně, jako tenkrát. Stále říkáme: „Je tolik 
špatnosti na světě! Lidé jsou zlí. Pámbu je musí potrestat!“ A přitom nás ani nenapadne, že Bůh nikoho 
trestat nemusí, protože každé zlo se trestá samo. Protože člověk se trestá sám, když se nenapraví. 
 Stvořitel to s námi opravdu nemá snadné. Jedni jej odsuzují k naprosté pasivitě a ztotožňují ho se 
„slepými a neúprosnými zákony přírody“. Druzí by zase chtěli, aby stále přičinlivě pobíhal za každým 
človíčkem, stále zasahoval, odměňoval, trestal, napravoval. 
 Velmi dobře je to vyjádřeno v následujícím kratičkém příběhu: Jeden člověk uviděl na ulici hladové, 
opuštěné, žebrající dítě. Začal se pohoršovat: „Jak se na tohle Bůh může dívat? Proč pro to nebohé dítě 
něco neudělá?“ – A najednou uslyšel ve svém srdci Boží hlas: „Máš pravdu. Já se na to opravdu nemohu 
dívat. Já jsem už pro to opuštěné dítě něco udělal. Já jsem stvořil TEBE! “ 
 V posvátné době svatopostní se modlíme pobožnost křížové cesty. Dobře si prohlédněme obrazy s 
trpícím Kristem. A přitom se rozpomeňme, co pro nás udělal Boží Syn a nesmlouvavě se ptejme: Co se v 
tomto svatopostním čase snažím dělat dobrého já? 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? To je smysl postního volání i pro nás: Změňte se zavčas k 
lepšímu, buďte tu jako dobrý otec pro druhé, přinášejte dobré ovoce tam, kde jsou dosud trny a bodláčí! 
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 24. března 2022 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 Černá v Pošumaví: sobota 26. března 2022 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 27. března 2022 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 27. března 2022 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

 

ZAČÁTEK LETNÍHO ČASU: 
V noci ze soboty 26. března 2022 na neděli 27. března 2022 začíná letní čas. V neděli o druhé hodině 

ranní středoevropského „zimního“ času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času: (  )   


