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n a  L i p n ě  
 

22 / 2022                        29. 5. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 28. 5. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST NANEBE-
VSTOUPENÍ PÁNĚ 

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

 

Pondělí 
30. 5. 2022 

 

v o l n ý  d e n  
 

Úterý 

 
31. 5. 2022 

 

 
 
 

Májová „květinová“ pouť v Kájově 
 

(od 17 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie Kájov – poutní mše svatá 
ze svátku Navštívení Panny Marie) 

 
 

Středa 
1. 6. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 
 

2. 6. 2022 

Čtvrtek po 7. neděli 
velikonoční 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

   

 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 

 

Pátek 

 
3. 6. 2022 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

 

  

Sobota 4. 6. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO – BOŽÍ

HOD SVATODUŠNÍ 
Za hojnost darů Ducha 

svatého pro naše farnosti. 

 

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

NEDĚLE 

 
5. 6. 2022 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO – BOŽÍ 

HOD SVATODUŠNÍ 
Za + Edmunda a Bohumi- 
lu Magátovy, Františka 
a Antonii Veselých, a za 
jejich syna Františka. 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO – BOŽÍ

HOD SVATODUŠNÍ 
Za rodiče Štefana a Annu
Lučanovy, syna Štefana, 
vnuka Pavla Lučana, 
Helenu Dojčanovou 

a za ostatní příbuzné. 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO – BOŽÍ 

HOD SVATODUŠNÍ 
Za + manžela Vavřince 

Tahy a za + sestru 
Markétu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příležitost ke svaté zpovědi: 
Horní Planá: 
 Čt, Pá – čtvrt hodiny přede mší sv. 
 Ne       – čtvrt hodiny přede mší sv. 

Frymburk: 
 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



SLAVNOST  NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

AKTUALITY

1. čtení 
(Sk 1, 1-11) 

2. čtení 
(Ef 1, 17-23) 

Evangelium 
(Lk 24, 46-53) 

 
 
 
 
 
 

JAK DALEKO JE DO NEBE? 
 

 Bratři a sestry, dnešní slavnost nám zdůrazňuje, že Kristus Pán – přestože ukončil svůj pozemský život – je 
stále s námi. Neustále káže svým slovem v evangeliu, rozmnožuje chléb svého Těla a působí svou láskou skrze své 
vyznavače, křesťany. Kristus Pán vstoupil na nebesa, byl vyzdvižen ze země. 

Není to snad výpověď o tom, že opustil zlý svět, kde trpěl, že se od světa oprostil a unikl zpět do nebe – mimo tuto 
zemi? Cožpak křesťanství nevede také své vyznavače, aby se snažili nějak přetrpět a přečkat tento pozemský život, a pak ať 
se zlý svět řítí kam chce – my už budeme jinde, v nebi? Cožpak právě naděje na únik ze světa není to, čemu říkáme 
křesťanská naděje? 
 Tak tomu není. Taková naděje, která by se vrhla až kamsi za lidský život, by byla falešná, vysněná, neskutečná 
naděje. A byla by to vlastně naděje zcela pohanská. Podhoubím, z něhož takové představy vyrůstají, je jakási špatná 
„optická“ představa nebe jako místa kdesi „nahoře“. Je to představa, která příliš lpí na hovorových výrazech. Říkáme 
přece, že nám spadl kámen ze srdce, ale žádnou ránu neslyšíme. Jiný řekne, že zapadlo slunce, a přitom ve skutečnosti 
nikam nepadá. Lidská rčení mívají význam přenesený – jiný, než je doslovné znění použitých slov. 
 Nanebevstoupení Páně tedy nelze chápat jako „astronautický výkon“. Pán Ježíš nestoupal metr za metrem a 
kilometr za kilometrem do vzduchu, až k Měsíci nebo někam dál na vzdálenou planetu. Nebe není jen nějaké místo 
někde. Dobře, ale co je tedy nebe? Kde je vlastně nebe? JAK DALEKO JE DO NEBE? Jak si máme nebe představit? 

Mnoho otázek, málo odpovědí. Nebe si můžeme těžko představit, pokud ovšem nechceme sklouznout do 
muslimských bájí a naturalistických představ o „sedmém nebi“. Velice správně říká svatý apoštol Pavel, že ani oko 
nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na mysl nevstoupilo... zkrátka že lidským způsobem si nebe představit nelze. 
 Nebe si můžeme představit jako nosný základ člověka a celého světa. Ne jako „něco nahoře“, ale to, co nás 
obklopuje ze všech stran – to, v čem žijeme, pohybujeme se a JSME. Bůh nás obklopuje a obsahuje ze všech stran. Jak je 
tedy daleko do nebe? Do nebe má každý z nás přesně tak blízko (nebo tak daleko), jak blízko (nebo daleko) má 
k Bohu.  
 Jestliže si takto prohloubíme představu o nebi, pak budeme bez obtíží rozumět i výroku o Nanebevstoupení Krista 
Pána. Říká se tím, že Kristus se stal novým základem naší existence. Prolomil hranice mezi „tímto“ a „oním“ světem. 
Písmo svaté to vyjadřuje obrazným rčením: sedí po pravici Boha Otce všemohoucího a je mu dána veškerá moc na nebi 
i na zemi. Nyní jistě rozumíme i smyslu napomenutí, která nám dává Písmo svaté: Co hledíte do nebe? Nehleďte 
vzhůru, Pán je s námi ZDE. 
 Tím nechceme hlásat, že čekáme nebe na zemi. Nebe není totožné se zemí a nikdy nebude. To ví každý, kdo má oči 
otevřené, že země nebude bez katastrof přírodních a bez temnot duchovních z lidské zloby a hlouposti. Ale Kristus Pán 
učinil všechno – až po vlastní smrt na kříži – aby temnoty rozehnal láskou. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Kristus Pán lidem ukázal cestu, jak zemi přetvářet stále blíž a blíž k podobě 
Božího království. A naším úkolem a posláním je hlásat jeho nebeské království všem lidem kolem nás. Od té doby, 
co Pán vstoupil na nebesa, je zde na zemi přítomen viditelně v nás a skrze nás – skrze NAŠI LÁSKU! Amen. 

 

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

 
 
 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ČERVNU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 3. června 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 červnu. 
Nejprve bude votivní mše svatá „O Nejsvětějším Srdci Ježíšově“. Po modlitbě po přijímání následuje 

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

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – OBNOVA MILOSTI PŘIJATÉ PŘI BIŘMOVÁNÍ: 
V neděli 5. června 2022 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 4. června 2022) zakončíme dobu velikonoční 

slavností Seslání Ducha svatého (Boží hod svatodušní). V tento slavný den Letnic, kdy Kristus seslal slíbeného 
Těšitele, Ducha svatého, proběhne při všech bohoslužbách obnova milosti přijaté při biřmování. 

Víme, že svátost biřmování (podobně jako křest a svěcení kněžstva) je svátost neopakovatelná a nezrušitelná, 
která biřmovanci vtiskuje nesmazatelnou pečeť. Při svatém biřmování jsme přijali pečeť darů Ducha svatého. 
Za tento veliký dar máme být Pánu Bohu vděční, a právě v den Letnic chceme milost přijatou při biřmování 
společně obnovit. 



Římskokatolická farnost 

KÁJOV 
 

srdečně zve 

dne 31. května 2022 

(úterý) 

 

Májová 

„květinová“ pouť 
hlavním celebrantem bude 

Prel. Mgr. Václav Pícha, JC. D. 

prelát českokrumlovský 
 

 

Program: 

16:30 hodin – svátost smíření 

16:30 hodin – modlitba svatého růžence 

17:00 hodin – poutní mše svatá a poté litanie k Panně Marii 

Jako výraz našeho poděkování, může každý z nás přinést květiny Panně Marii.  

Všechny srdečně zveme na tuto pouť k Panně Marii do Kájova. 


