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n a  L i p n ě  
 

23 / 2022                          5. 6. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

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

 
 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO – BOŽÍ

HOD SVATODUŠNÍ 
Za hojnost darů Ducha 

svatého pro naše farnosti. 

 

Pondělí 
6. 6. 2022 

 

v o l n ý  d e n  
 

Úterý 
 

7. 6. 2022 
 

 
 
 
 

Kněžský den ve farnosti Štěkeň – vikariát Strakonice 
 

(farní kostel sv. Mikuláše a klášter sester Congregatio Jesu) 

 
 

Středa 
8. 6. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

9. 6. 2022 

Svátek Ježíše Krista, Nej-
vyššího a věčného Kněze 
Prosba za nová kněžská 

povolání. 

   

 

Pátek 
 

10. 6. 2022 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 10. týdne v mezidobí 
 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
11. 6. 2022 

   SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

Za rodinu Aulíkovu, 
Kosovu, za duše v očistci 

a za Boží požehnání 
pro rodinu. 

 

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

NEDĚLE 

 

12. 6. 2022 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

Za + Jana Filipčíka, jeho 
manželku Marii 

a za syna Štefana. 

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

Za + Jiřinu a Vlastislava 
Baldovy a ten celý rod. 

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 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



SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Sk 2, 1-11) 

2. čtení 
(1 Kor 12, 3b-7.12-13) 

Evangelium 
(Jan 20, 19-23) 

 
 
 
 
 
 

PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO DNES 
 

 Bratři a sestry, ve sdělovacích prostředcích často čteme či slyšíme, že někdo pokračuje v duchu zakladatele, že 
máme vychovávat mládež v duchu Dona Boska apod. Co to znamená – jednat v duchu někoho? Máme tím na mysli, 
abychom jednali tak, jak by jednala ta osoba.  
 Když se Pán Ježíš loučil s apoštoly a přikazoval jim, aby v jeho díle pokračovali po celém světě, dobře věděl, že 
by to sami nezvládli. Slíbil jim, že jeho Duch bude stále s nimi: „Budu za vás prosit Otce, aby vám seslal Ducha 
pravdy.“ V té chvíli apoštolé asi sotva chápali, co Kristus Pán tím Duchem pravdy míní, ale pochopili to později. 

My ze Skutků apoštolů víme, co se odehrálo v Jeruzalémě o svátku Letnic. Tolikrát se Pán Ježíš apoštolům po 
svém Zmrtvýchvstání ukázal, mluvil s nimi, pojedl s nimi, ale oni se stále báli, stále se schovávali. Vzpomínka na Velký 
pátek – na Golgotu – byla ještě příliš živá. Mysleli si: Když zabili našeho Mistra a Pána, mohou zabít i nás! 
 A tak neměli odvahu jít lidem na oči, aby na ně neukazovali a nekřičeli: Tys přece také chodil s tím Ježíšem z 
Nazareta, tys přece také uvěřil v Ježíše! Ani se jim nemůžeme divit, že se tak báli. Vždyť i dnes, i mezi námi, jsou 
takoví, kteří leckdy nemají odvahu přiznat svou víru v Ježíše Krista. 
 A pak se stalo něco podivuhodného. Ti bázliví, ustrašení apoštolé se najednou rozohnili. Hořeli touhou 
povědět všem lidem, že Pán Ježíš žije. Jdou ven mezi lidi a mluví s takovým nadšením a zápalem, že lidé žasnou. 
Žasnou – a jejich srdce se rozhoří. Oheň nadšení se z apoštolů přenáší i na ně. Mnoho se jich dává ten den pokřtít 
na znamení, že věří v Krista Pána a že chtějí žít podle jeho učení. 
 Takto působí v lidech Duch svatý. Pán Ježíš slíbil Ducha pravdy, a svůj slib splnil. Posílá svého Svatého 
Ducha, aby dodal apoštolům sílu, radost, odvahu a nadšení pro svatou věc Boží. 
 Dnes je doba apoštolského působení dávno za námi. Dnes je sotva kde na zemi ještě místo, kam by radostná 
zvěst o Pánu Ježíši nepronikla. A buďme si jisti, že kamkoliv přišlo poselství evangelia, přijali je tam a uvěřili, bylo to 
dílo Ducha svatého. Duch svatý stále pomáhá všem, kdo hlásají víru v Krista Pána kdekoliv na světě. 
 Duch svatý působí ve světě i v nás stejně mocně, jako za časů apoštolských. Vede a chrání svatou 
Kristovu Církev, jinak by nevydržela všechny těžkosti, které za dva tisíce let své existence zakusila.  
 Působení Krista Pána za jeho života na této zemi bylo omezeno. Mohl kázat jen tam, kde právě byl. Jeho Svatý 
Duch však není omezen ani prostorově ani časově. Kristovo slovo mohli slyšet jen ti lidé, kteří byli kolem něho v 
doslechu. Duch svatý působí po celé zemi, není nijak a ničím omezen.  
 Jak si můžeme Ducha svatého aspoň obrazně představit – pokud to vůbec jde? Je to Duch, v jehož síle 
Kristus Pán jednal a stále jedná. Duch svatý je vnímatelný – a přece nehmatatelný. Je neviditelný – a přece 
každému blízký. 
 Kdosi přirovnal působení Ducha svatého v nás k působení růže. Tak jako růže nepotřebuje lidských slov, ale 
osloví člověka svou vůní, přitahuje a ovlivňuje člověka Duch svatý vůní svých sedmi darů: moudrosti, rozumu, 
rady, síly, umění, zbožnosti a bázně Boží. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Dejme se i my v našem každodenním životě vésti Duchem svatým, a 
tak z nás bude vyzařovat pokoj, dobro a radost z odpuštění vlastních hříchů. A potom budeme rádi i my odpouštět 
našim viníkům! Amen. 

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

 
 
 

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. 

 

SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE: 
V neděli 12. června 2022 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 11. června 2022) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na potřeby českobudějovické diecéze. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 


