
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

21 / 2022                        22. 5. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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). 
 

Sobota 21. 5. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za + rodiče, bratry, 

sestru a synovce Salajovy.

Pondělí 
23. 5. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

24. 5. 2022 

 Votivní mše 
„O Panně Marii 3“ 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

  

Středa 
25. 5. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
26. 5. 2022 

Votivní mše 
„O Panně Marii 3“ 

Za nového arcibiskupa 
pražského Mons. Jana 

Graubnera – za dar zdraví 
a hojnost darů Ducha 

svatého pro jeho službu. 
 

   

    

Pátek 
 

27. 5. 2022 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 6. neděli 
velikonoční 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

28. 5. 2022 

   SLAVNOST NANEBE-
VSTOUPENÍ PÁNĚ 

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

 

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

NEDĚLE 

 

29. 5. 2022 

SLAVNOST NANEBE-
VSTOUPENÍ PÁNĚ 

Za mír na celém světě, 
zvláště na těžce zkoušené 

Ukrajině. 

 

SLAVNOST NANEBE-
VSTOUPENÍ PÁNĚ 

Za zemřelé rodiče Jozefa 
a Helenu Boháčovy, ten 

celý rod a za duše v očistci.

SLAVNOST NANEBE-
VSTOUPENÍ PÁNĚ 

Za mír na celém světě, 
zvláště na těžce zkoušené 

Ukrajině. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Sk 15, 1-2.22-29) 

2. čtení 
(Zj 21, 10-14.22-23) 

Evangelium 
(Jan 14, 23-29) 

 
 
 
 
 
 

SVŮJ POKOJ VÁM ZANECHÁVÁM 
 

 Bratři a sestry, v evangeliu dnešní neděle jsme naslouchali, jak se Pán Ježíš loučil se svými učedníky: 
„Zanechávám vám svůj pokoj.“ Je to ne zcela přesný překlad hebrejského slova !/lv; – „šálóm“. Izraelité se 
tak dodnes mezi sebou zdraví. České slůvko „pokoj“ vystihuje jen částečně plný smysl hebrejského „šálóm“. V 
tomto slově je zahrnuto i přání spokojenosti, přátelské pohody – je v tom i naše oblíbené a běžné přání 
„měj se dobře“. 
 Šálóm – to je pozdrav Zmrtvýchvstalého Pána a evangelia se to pokoušejí vystihnout rozvedením: „Svůj 
pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ Už tedy neplatí mezi lidmi jen „zákon džungle“, tj. zákon 
násilí, nepřátelství, pomsty. Kristus Pán vykoupenému lidstvu zanechal nenásilí, smír, pokoj – šálóm. A tak lidé 
začínají tušit, že život nemá být jen samé trápení, ale že každý má právo, aby svůj život prožil pěkně a pokojně. 
 Jistě, je ještě mnoho zla. Je ještě mnoho těch, kteří nepřijali Ježíšův šálóm jako princip svého jednání, ale 
přece se s hlubokou stopou Ježíšova odkazu stále znovu a znovu setkáváme. Ježíšův Duch působí všude ve 
světě a na každého. Vzdáváme proto Bohu díky a ustavičně ho velebíme skrze Krista Pána za jeho dílo lásky v 
tomto světě. 
 Víme, že Bůh nepřestává působit v našem světě, který je dosud tak nejednotný a rozervaný. Pán stojí na 
počátku každého úsilí o pokoj a mír. Duch svatý působí v srdcích lidí – působí všude tam, kde nepřátelé 
začnou spolu mluvit; všude tam, kde si protivníci podají ruce; kde národy, které stály proti sobě v nepřátelství, 
souhlasí s tím, že půjdou kus cesty společně. Vděčíme Bohu za to, že touha po dorozumění nakonec přemáhá 
válku, žízeň po pomstě nakonec ustupuje odpuštění a láska nakonec vítězí nad nenávistí. 
 Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil lidi. On je cesta, kterou k nám přichází opravdový pokoj. Ještě 
když jsme byli daleko od Boha, už tehdy nám ukazoval cestu k návratu. Kristus, Syn Boží, se vydal lidem 
napospas, abychom my skrze jeho smrt žili spolu s ním i mezi sebou v pokoji. O to tedy jde – u 
každého z nás osobně: jestli svůj život prožijeme ve zlobení a rozčilování nebo v klidu a síle pokoje, který nám 
Pán Ježíš odkázal. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Jde o to, abychom se Duchu Božího pokoje neuzavírali, aby v 
nás Kristův šálóm mohl stále přebývat. Šálóm alejchem! Pokoj vám! Amen. 
 

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

 
 
 

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! 

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V NAŠICH FARNOSTECH: 
 FRYMBURK: 4. májová pobožnost  úterý 24. května 2022 v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje („bavorské“ 

litanie I ; votivní mše sv. „O Panně Marii 3“ ; píseň č. 407) 
 HORNÍ PLANÁ: 4. májová pobožnost (poslední)  čtvrtek 26. května 2022 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty 

(loretánská litanie ; votivní mše sv. „O Panně Marii 3“ ; píseň č. 407) 
 ČERNÁ V POŠUMAVÍ: 5. májová pobožnost (poslední)  sobota 28. května 2022 v 17 hodin ve farním kostele 

Neposkvrněného Početí Panny Marie (loretánská litanie ; mše sv. ze SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ ; 
píseň č. 407) 

 SVĚTLÍK: 5. májová pobožnost (poslední)  neděle 29. května 2022 v 11:15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 
(loretánská litanie ; mše sv. ze SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ ; píseň č. 407) 


