
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

20 / 2022                        15. 5. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 

15. 5. 2022 

 
 
 
 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Za + Žofii Špačkovou 
v den jejího svátku. 

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za + Miloslavu a Vladimí-

ry Procházkovy a ten 
celý rod. 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Za + Marii a Josefa 

Pavelkovy, a za Terezii 
a Šimona Dulovce. 

Sobota 14. 5. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za + Jana, Boženu 

a Stanislavu Rosických. 

Pondělí 
16. 5. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

17. 5. 2022 

 Votivní mše 
„O Panně Marii 2“ 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

  

Středa 
 

18. 5. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

19. 5. 2022 

Votivní mše 
„O Panně Marii 2“ 

Za mír na celém světě, 
zvláště na těžce zkoušené 

Ukrajině. 

 

   

    

Pátek 
 

20. 5. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 5. neděli 
velikonoční 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

21. 5. 2022 

   6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za + rodiče, bratry, 

sestru a synovce Salajovy.
 

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

NEDĚLE 

 
22. 5. 2022 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Za + rodiče Jana a Boženu 
Marešovy, sourozence, za 
manžela Antonína Pro-
cházku a jejich blízké. 

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za + manžela Jiřího 

Langera, rodiče Lange-
rovy a Kopuncovy, 

za + bratra Vladislava, 
zetě Adolfa Španillera 

a za + příbuzné. 

 

6. 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



5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Sk 14, 21b-27) 

2. čtení 
(Zj 21, 1-5a) 

Evangelium 
(Jan 13, 31-33a.34-35) 

 
 
 
 
 
 

UMĚT SE VYROVNAT SE VŠÍM, CO SE NÁM PŘIHODÍ 
 

 Bratři a sestry, také se vám nějak nezdá první věta dnešního evangelia? Jidáš odhalen přede všemi jako zrádce 
Krista Pána prchá z místnosti, sledován užaslými pohledy všech přítomných. A do toho zkoprnělého ticha říká Pán 
Ježíš: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh v něm.“ 
 Jak tomu rozumět? Jak to Pán Ježíš vlastně mínil? Místo nářku, jak se zklamal v učedníkovi, ukazuje, jak ta 
zrada a následná justiční vražda bude nakonec k oslavě Boží. Možná by se nám líbilo lépe, kdyby byl Bůh oslavil svého 
Syna zázračným zachráněním z rukou zrádců a vrahů. Bůh ho však oslavil tím, že mu dal nový život, že změnil 
temnotu ve světlo, že učinil vše nové. 
 Pán Ježíš vyhlašuje také nové přikázání: „Jako jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy.“ Co je vlastně 
na tomto přikázání nového? Vždyť lásku k bližnímu znal a přikazoval už Starý zákon. Nové je zde to, že nám Pán 
Ježíš dává svou lásku jako vzor a normu: Milujte se tak, jako jsem já miloval vás! 
 Milovat jako Ježíš – ale jak se to vlastně dělá? Ježíš to ukázal právě závěrem svého pozemského života: 
nepřestal mít rád ani toho, kdo ho zapřel, kdo ho zradil, kdo ho křižoval. Modlil se i za nepřátele a přál jim dobro. Tak 
miloval Ježíš, a tak máme milovat i my. 
 Toto však není v lidských silách. Zklame-li nás někdo, jsme plní hořkosti. Jak ho mohu milovat? Pán Ježíš 
dobře ví, že my sami bychom to nedokázali. Ale On to dokáže skrze nás a v nás, pokud Ho necháme v nás a 
skrze nás působit. Tehdy dokážeme být laskaví ke zlému člověku, když necháme v sobě působit Krista Pána. 
 Proto může Pán Ježíš vyhlásit právě toto, lidsky tak nemožné, za poznávací znamení svých vyznavačů: Podle 
toho pozná svět, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Ano, moji milí, láska k bližnímu platí u Boha 
nadevše. Taková láska, která vydrží i zradu, která i smrt přetrvá, taková radikální láska k bližnímu je 
poznávacím znamením křesťana. 
 A tahle Kristova láska způsobuje, že dokážeme ze všeho nepříjemného vyzískat něco dobrého, že dokážeme 
najít líc věcí, událostí, situací: vyrovnat se s nemocí, která omezí naši pohyblivost; vyrovnat se se ztrátou blízkého 
člověka; vyrovnat se se zbabělou zradou nejlepšího přítele; a tak podobně. To znamená umět se vyrovnat se vším, 
co se nám přihodí. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Tedy nebudeme naříkat, ale na každé situaci budeme hledat vždy to 
lepší. Co z toho mohu vytěžit jinak dobrého. Pamatujme, že křesťan je člověk, který ve všem najde vždy něco 
dobrého! Amen. 

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

 
 
 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V NAŠICH FARNOSTECH: 
 FRYMBURK: 3. májová pobožnost  úterý 17. května 2022 v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje („bavorské“ 

litanie II ; votivní mše sv. „O Panně Marii 2“ ; píseň č. 407) 
 HORNÍ PLANÁ: 3. májová pobožnost  čtvrtek 19. května 2022 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty („bavorské“ 

litanie II ; votivní mše sv. „O Panně Marii 2“ ; píseň č. 407) 
 ČERNÁ V POŠUMAVÍ: 4. májová pobožnost  sobota 21. května 2022 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného 

Početí Panny Marie („bavorské“ litanie I ; mše sv. z 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ ; píseň č. 407) 
 SVĚTLÍK: 4. májová pobožnost  neděle 22. května 2022 v 11:15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího („bavorské“ 

litanie I ; mše sv. z 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ ; píseň č. 407) 
 

SBÍRKA NA POMOC PRONÁSLEDOVANÝM KŘESŤANŮM: 
Již několik let se 6. neděle velikonoční slaví jako Den modliteb za pronásledované křesťany. Spolu s 

modlitbami máme v tento den příležitost vyjádřit svou konkrétní pomoc pronásledovaným křesťanům i ve formě 
sbírky.  

Proto se bude o 6. neděli velikonoční – v neděli 22. května 2022 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 21. 
května 2022) konat při všech bohoslužbách kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Výtěžek 
sbírky bude – vzhledem k aktuální situaci – věnován křesťanům na těžce zkoušené Ukrajině. Za vaše dary upřímné 
Pán Bůh zaplať! 


