
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

14 / 2022                          3. 4. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

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

 
 

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

Pajpacha a rodiče. 

 

Pondělí 
4. 4. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
5. 4. 2022 

 Úterý po 5. neděli postní 
Za + emeritního biskupa 
českobudějovického 

Mons. Jiřího Paďoura 
OFMCap. 

 

  

 

Středa 
 

6. 4. 2022 

 

  od 17:00 – SV. ZPOVĚĎ 
18:00 – mše sv. (farní kostel) 

 
 

Středa po 5. neděli postní 
Za obrácení hříšníků. 

 
 
 
 

 

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 
 

7. 4. 2022 

Čtvrtek po 5. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

   

 

Pátek 
 

8. 4. 2022 

 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 5. neděli postní 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
9. 4. 2022 

   KVĚTNÁ NEDĚLE 
(„pašijová“) – mše sv. 

na památku vjezdu Páně 
do Jeruzaléma 

Za živé i zemřelé z naší 
farnosti (PRO POPULO).

 

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

NEDĚLE 

 
10. 4. 2022 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
(„pašijová“) – mše sv. 

na památku vjezdu Páně 
do Jeruzaléma 

Za + Kateřinu Kubov-
skou, Aničku Čekanovou 

a Vlastu Götzovou. 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
(„pašijová“) – mše sv. 

na památku vjezdu Páně 
do Jeruzaléma 

Za + manžela Karla Bej-
dáka, rodiče z obojí strany

a za + sestru Kristýnu. 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
(„pašijová“) – mše sv. 

na památku vjezdu Páně 
do Jeruzaléma 

Za zemřelé Štefana 
a Františka Sojkovy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



5. NEDĚLE POSTNÍ

1. čtení 
(Iz 43, 16-21) 

2. čtení 
(Flp 3, 8-14) 

Evangelium 
(Jan 8, 1-11) 

 
 
 
 
 
 

 
MÁTE RÁDI ŽALOBNÍČKY? 

 

 Bratři a sestry, je to docela provokativní otázka v tom nadpisu, viďte?    

 Já osobně jsem hluboce vnitřně přesvědčen, že žalobníčky a udavače nemá rád 

nikdo. Ani Pán Ježíš je nemá rád. V evangeliu jsme slyšeli, jak chtěli udavači svýma vlastníma 

rukama ukamenovat cizoložnou ženu. Pán Ježíš se sehnul k zemi, ale nikoliv pro kámen. 

 Pán Ježíš začal něco psát prstem do písku. Nevíme, co tam psal, ale můžeme se 

domnívat, že tam psal asi hříchy těch, co chtěli tu ubohou ženu zabít. A nakonec Pán Ježíš tu 

ženu zachránil, aby se mohla polepšit. 

 Tak jedná Pán Ježíš. A jak jednáme my? Také hned běžíme udávat, také chceme 

kamenovat? K tomu vůbec nepotřebujeme kameny. Ono lze totiž kamenovat i slovy, a jak 

to někdy bolí! Člověka lze „kamením slov“ i ubít. Abychom dokázali snášet chyby druhého a 

nepohoršovali se nad kdejakou maličkostí, aby se z nás nestali udavači, mějme na paměti tyto 

tři věci: 

 Za prvé – když narazíme na chybu bližního, hned si uvědomme: Já mám také chyby. 

Kdyby je měl Pán Ježíš napsat do písku, potřeboval by asi hodně veliké pískoviště. 

 Za druhé – snažme se se svými chybami poctivě bojovat. Pak budeme vědět, jak je 

těžké zbavit se i malého zlozvyku. A tomu druhému dáme čas, aby se se svými chybami 

vypořádal, a pokusíme se mu v tom pomoci a poradit. 

 A konečně za třetí – buďme dobré mysli. Raději se usmějme než abychom se mračili. 

Pak budeme jistě vidět dobré stránky lidí kolem sebe a k jejich chybám budeme shovívaví a 

milosrdní. Právě úsměvem se lišíme od zvířat – pouze člověk se dokáže smát, zvíře nikoliv! 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak si dnes zapamatujme, že křesťan nechce 

svého bližního ničit, ale snaží se mu ze všech sil pomáhat. Křesťan se na druhého raději 

usměje než zamračí, protože je to přirozeně lidské. Kéž to tak vždycky děláme i my! Amen. 

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

 
 



AKTUALITY
 

 
 

 
. 

 
 

 
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY: 

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

 Horní Planá: čtvrtek 7. dubna 2022 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 Černá v Pošumaví: sobota 9. dubna 2022 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 10. dubna 2022 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 10. dubna 2022 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

 
PŘEDVELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ: 

Posvátná doba svatopostní je doba naší vnitřní duchovní obnovy, což by mělo vyvrcholit opravdu dobrou a 
náročnou předvelikonoční svatou zpovědí, ke které vás tímto srdečně zvu. 

Ve všech farnostech, které spravuji, můžete využít řádné termíny, které jsou uvedeny na 1. straně tohoto 
Zpravodaje farností. 

Kromě těchto řádných termínů nabízím ještě mimořádné termíny pro svatou zpověď: 
 SVĚTLÍK: středa 6. dubna 2022 od 17 hodin do 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (přede mší svatou) 
 HORNÍ PLANÁ: sobota 9. dubna 2022 od 9 hodin do 11 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 FRYMBURK: sobota 9. dubna 2022 od 13 hodin do 15 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 

 
KVĚTNÁ NEDĚLE („pašijová“) – ZAČÁTEK SVATÉHO TÝDNE: 

V neděli 10. dubna 2022 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 9. dubna 2022) vstoupíme do posledního týdne 
čtyřicetidenního půstu. Tento týden, který budeme prožívat v myšlence na Kristovo utrpení a jeho smrt, se nazývá 
Svatým týdnem. Kromě Květné neděle jsou hlavními dny Svatého týdne Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá 
sobota, které se nazývají Velikonoční triduum (třídenní) a slaví se starobylou liturgií, v jejímž centru je smutek 
a pokání. 

Květná neděle je neděle, která bezprostředně předchází Velikonocím. Ve všech našich farních kostelech 
budeme slavit mši svatou na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. Je to oslava Kristova triumfálního vjezdu 
do Svatého města Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením. 

Liturgie Květné neděle má 3 části: 
Svěcení ratolestí – chceme vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma a vyznat, že Ježíš Kristus 

je náš Vykupitel a Pán. K posvěcení si, prosím, přineste vlastní ratolesti! 
Bohoslužba slova, při níž zazní zpívané pašije podle Lukáše. 
 Liturgie Květné neděle vrcholí eucharistickou obětí. 

 
 

 
 


