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n a  L i p n ě  
 

13 / 2022                        27. 3. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 26. 3. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

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

farnosti (PRO POPULO). 

 

Pondělí 
28. 3. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

29. 3. 2022 

 Úterý po 4. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

30. 3. 2022 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

31. 3. 2022 

Čtvrtek po 4. neděli postní 
Prosba za zdárný průběh 

procesu blahořečení 
biskupa Josefa Hloucha. 

   

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 4. neděli postní 

 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pátek 

 
1. 4. 2022 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Pátek po 4. neděli postní 

 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

  

Sobota 2. 4. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Miroslava Lavičku, 
Jozefa Zelu, Augustína 

Pajpacha a rodiče. 

 

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

NEDĚLE 

 

3. 4. 2022 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
Za mír na těžce zkoušené 
Ukrajině a za odstranění 

válečného zločince 
Putina.    

 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + MUDr. Jiřího Hen-

drycha a za + rodiče 
Antonína a Jiřinu 

Hendrychovy. 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
Za zemřelé rodiče 

Markétu a Antonína 
Pavelkovy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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



4. NEDĚLE POSTNÍ („LÆTARE“ – růžová barva) 

AKTUALITY

1. čtení 
(Joz 5, 9a.10-12) 

2. čtení 
(2 Kor 5, 17-21) 

Evangelium 
(Lk 15, 1-3.11-32) 

 
 
 
 
 
 

RADOST Z NÁVRATU 
 

 Bratři a sestry, dnešní evangelium o marnotratném synu a milosrdném otci jsme již mnohokrát slyšeli. 
A vždy znovu nás upoutá a okouzlí, když se dostatečně soustředíme, abychom je znovu slyšeli. Říká se, že to je 
nejkrásnější podobenství ze všech, co Pán Ježíš vyprávěl. Je to totiž podobenství o každém z nás. Každý z nás má za 
sebou své útěky od Boha, od Božích přikázání, od Boží lásky. Každá naše cesta ke zpovědnici je návratem 
marnotratného syna do otcovského domu. 
 Také každá naše cesta do kostela, naše společné shromáždění, je takovým návratem ze světa k Otci. 
Návratem kajícím. Na začátku je vždy pohled na sebe, to máme také jít do sebe: Otče, zhřešil jsem. Pane, smiluj 
se! Naše svědomí se probouzí, připomínáme si své hříchy. Ale je to i návrat radostný, šťastný: také my, marnotratní 
synové a dcery, jsme vždy znovu a znovu osloveni otcovským slovem Božím. Vždy znovu a znovu jsme zváni k 
hostině, kterou otcovská láska káže připravit: Vezměte a jezte – blahoslavení, kteří jsou pozváni na nebeskou 
hostinu Beránkovu. 
 Takto jedná Bůh s námi. A jak jednáme my s „marnotratným“ bližním? Otec se mohl synovi škodolibě vysmát: 
Vidíš, to máš z toho, žes mě neposlechl, žes utekl z domova – dobře ti tak! Ale otec místo toho jen otevírá svou 
náruč. — Dělám to já také tak vůči svým dětem, vůči bratrovi, vůči bližním? Naučilo mne už toto podobenství, že vítat 
provinilce láteřením není nejlepší způsob ani výchovy ani pomoci? Otec mohl dát najevo, že se na syna zlobí. Mohl být 
uražen, mohl se k němu nechtít znát. Ale otec se nezlobil, ani nehrál uraženého, a tím syna zcela získal. — 
Dělám to já také tak vůči dětem, bližním, když mi něco provedou? Otec mohl trvat na právu a spravedlnosti: svůj díl 
sis už vybral, nemáš tu už co pohledávat, já už ti nejsem ničím povinen. Mohl, ale neudělal to. Dal přednost lásce 
před spravedlností. — Čemu dávám přednost já? 
 Avšak je zde ještě starší syn. Ten svého otce naprosto nechápe. Nedovede uznat, že lze jednat ještě lépe než 
spravedlivě. Proč je takový? Protože se nikdy od otce nevzdálil. Nechápe otcovu velikost. — Rozumíme tomu 
dobře? Když nám někdo ublíží, nedělejme z toho katastrofu. Zachováme-li se jako otec z podobenství, budeme mít 
nakonec radost. Je to obrovská příležitost pro každého z nás, abychom mohli osvědčit a prověřit svou lásku. A 
je to obrovská příležitost pro provinilce, aby naši lásku poznali. 
 Nepohlížím i já na své bližní jako ten „spravedlivý“ starší syn? Jak soudím o hříšnících? Jako o těch, nad nimiž 
se mám pohoršovat a odvrátit se od nich – nebo jako o těch, kterým mám s neochabující laskavostí pomáhat, aby 
našli cestu zpět k Otci, aby se s ním smířili? 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Kristus Pán nás dnes vede jako zástup marnotratných synů k 
milosrdnému a milujícímu Otci. Kéž i my zažijeme radost z návratu při předvelikonoční svátosti smíření. Kéž i my 
uslyšíme dnes z evangelia otcovské oslovení Boží. Kéž i my se zaradujeme ve svátostné hostině v tomto domě našeho 
nebeského Otce! Amen. 

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

 
 
 

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: (  )   
 

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

uvedeno níže: 
 Horní Planá: čtvrtek 31. března 2022 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 Černá v Pošumaví: sobota 2. dubna 2022 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 3. dubna 2022 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 3. dubna 2022 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI DUBNU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 1. dubna 2022 od 14 hodin v kapli domova důchodců v Horní Plané a od 17 hodin ve farním 

kostele sv. Markéty v Horní Plané budeme prožívat první pátek v měsíci dubnu. 
Nejprve bude mše svatá z pátku po 4. neděli postní. Po modlitbě po přijímání následuje pobožnost k 

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


