
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

17 / 2022                        24. 4. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
24. 4. 2022 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(svátek Božího milosrdenství) 

Za + rodiče, + syna 
a za duše v očistci. 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
(svátek Božího milosrdenství)

Za + rodiče Marii 
a Michala Lombartovy. 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(svátek Božího milosrdenství) 
Na poděkování Pánu Bohu 

za vldp. P. Tampíra 
a za + maminku, babičku 

a prababičku Josefu. 

 

Sobota 23. 4. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
(svátek Božího milosrdenství)
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

 

Pondělí 
25. 4. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

26. 4. 2022 

 Úterý po 2. neděli 
velikonoční 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

27. 4. 2022 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

28. 4. 2022 

Čtvrtek po 2. neděli 
velikonoční 

Prosba za zdárný průběh 
procesu blahořečení 

biskupa Josefa Hloucha. 

 

   

    

Pátek 

 
29. 4. 2022 

 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, 
panny a učitelky církve, 

patronky Evropy 
 
 
 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

30. 4. 2022 

   3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za + Stanislavu Rosickou.

 

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

NEDĚLE 

 

1. 5. 2022 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Za + manžela Václava 

Mráze, za rodinu Mrázů, 
Rynešů a bratra Jakuba. 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za + Olgu a Vendulku 
Vláškovy, ten celý rod 

a za duše v očistci. 
 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 VELIKONOČNÍ (svátek Božího milosrdenství)

1. čtení 
(Sk 5, 12-16) 

2. čtení 
(Zj 1, 9-11a.12-13.17-19) 

Evangelium 
(Jan 20, 19-31) 

 
 
 
 
 

 
NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ 

 

 Bratři a sestry, dnešní evangelium hovoří o apoštolu, který nechtěl uvěřit. Slyšíme o apoštolu 
Tomášovi, který měl potíže ve víře. Ale pokud se nad tímto evangeliem dobře zamyslíme, jistě po-
známe, že pojednává především o nás. 
 Kdybychom si přečetli pěkně po sobě všechno to, co je ve Svatých Písmech napsáno o apoštolu 
Tomášovi, zjistíme, že je to velký pochybovač, a budeme se divit, proč si takového člověka vybral 
Kristus Pán za svého apoštola. 
 Tak například při vzkříšení Lazarově. Donesou diskrétní vzkaz, který nepřikazuje, ale čeká, co 
Ježíš udělá: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Apoštolé strnou: snad Ježíš nehodlá jít 
do Judeje, vždyť ho tam chtějí zabít! A Tomáš? Ten vidí hned to nejhorší: „Pojďme tam a umřeme s 
ním!“ 
 Jiná situace: Řeč Páně na rozloučenou. Ježíš je dojat, připravuje se na svůj odchod a na nové 
setkání po smrti v nebi: „Odejdu, abych vám připravil u Otce místo! Vezmu vás k sobě, abyste i vy byli 
tam, kde jsem já. A kam jdu, víte a cestu znáte.“ A Tomáš? Zase pochybuje: „Nevíme, kam jdeš, a 
cestu neznáme.“ 
 Avšak nejvíce se projeví Tomášova povaha při Zmrtvýchvstání: Neuvěřím, dokud na vlastní 
oči neuvidím. Neuvěřím, dokud si vlastní rukou nesáhnu. Za těmito podmínkami můžeme tušit 
hloubku Tomášovy bolesti nad tím, že zlo zvítězilo. Tušíme hloubku zklamání, kdy se Tomáš už bojí 
znovu věřit.  
 Nezažil už každý z nás podobné otřesy, když uvěřil, že teď už konečně bude všechno dobré, 
pokojné, rozumné – avšak skutečnost je úplně jiná? Takové zklamání naší důvěřivosti plodí nové a nové 
nevěřící Tomáše. 
 Například přijdeš v neděli na mši svatou. Když máš Bohu při obětním průvodu nabídnout sám 
sebe, své dílo uplynulého týdne – tu máš trýznivý pocit prázdných rukou, hluchého a planého života, 
jako bys celý týden strávil ne prací, ale lenošením a nicneděláním. A nedokážeš se postavit před Boha s 
modlitbou, jsi vyprázdněný, cítíš bolest z nedostatku živé víry, uspokojující naděje a zahřívající lásky. 
 Ne, že bys nechtěl – jistě bys to chtěl všechno, a jak rád – ale nedokážeš to. Zkrátka ti to nejde. 
Radostným poselstvím dnešního evangelia je, že jednou z forem víry je trpět tím, že nemůžeme 
dost věřit, dost doufat a dost milovat. Zní to možná paradoxně, ale když litujeme toho, že 
nemůžeme dostatečně litovat – to je také lítost. A litovat toho, že nemohu dostatečně věřit, je 
také už víra! Je to víra diskrétní, ale víra pokorná a víra poctivá – tedy je to víra opravdová. 
 Kristus Pán přijal Tomášovo „nevyznání víry“, přijal jeho podmínky – protože viděl, co v něm 
opravdu je. Lidem jdou často Tomášové na nervy, protože do nich nevidí. Tomáš si myslel, že je 
nevěřící. I my jsme v jádru víc věřící, než si myslíme. Koho mrzí, že neumí víc a lépe věřit, ten už má 
skutečně dobrou víru. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Naší slávou je: „Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“ 
My jsme v Ježíše uvěřili dřív, než jej uvidíme. Nekladli jsme si podmínky. Schází nám vlastně jen jediné 
– umět se z toho radovat. A abychom to dokázali, prosme svatého apoštola Tomáše o přímluvu! 
Amen. 
 

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



AKTUALITY
 
 

 
 
 
 

 

 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V NAŠICH FARNOSTECH: 

Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie! 
Měsíc květen – máj – je nejkrásnější měsíc v roce. Je to měsíc Panny Marie. Po celý máj uctíváme v 

našich kostelích blahoslavenou Marii vždy Pannu při májových pobožnostech. 
Mým úmyslem při májových pobožnostech je vésti Boží lid k pravé mariánské úctě. Blahoslavená 

Maria vždy Panna nás vede nejjistější cestou ke svému Synu Ježíši Kristu. Nikdy nestrhuje pozornost na sebe, 
ale vždy nás směřuje ke Kristu Pánu. Vzpomeňme na její slova v Káně Galilejské: „Cokoliv vám řekne, 
učiňte!“ (Jan 2, 5) 

Proto i májová pobožnost začíná uctíváním Panny Marie v modlitbě mariánských litanií, ale jejím 
vrcholem je Nejsvětější oběť mše svaté. Základní motto májové pobožnosti zní: 

 

P E R  M A R I A M  A D  I E S U M  !  
 
 

(skrze Marii k Ježíši) 
 

Schéma májové pobožnosti v našich farnostech: 
zpívané litanie k Panně Marii (loretánská litanie nebo tzv. „bavorské“ litanie I a II) 
votivní mše svatá „O Panně Marii“ (samozřejmě pokud nám slavení votivní mše sv. „dovolí“ 

liturgický kalendář) 
na závěr mše svaté – sloky mariánské písně 

 
ČERNÁ V POŠUMAVÍ: 

o 1. májová pobožnost: sobota 30. dubna 2022 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí 

Panny Marie („bavorské“ litanie I ; mše sv. z 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ ; píseň č. 407) 
SVĚTLÍK: 

o 1. májová pobožnost: neděle 1. května 2022 v 11:15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

(„bavorské“ litanie I ; mše sv. z 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ ; píseň č. 407) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


