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n a  L i p n ě  
 

24 / 2022                        12. 6. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

Sobota 11. 6. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

Za rodinu Aulíkovu, 
Kosovu, za duše v očistci 

a za Boží požehnání 
pro rodinu. 

 

Pondělí 
13. 6. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

14. 6. 2022 

 Úterý 11. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

15. 6. 2022 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

16. 6. 2022 

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí 
Za mír na celém světě, 

zvláště na těžce zkoušené 
Ukrajině. 

 

   

 

Pátek 
 

17. 6. 2022 

 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 11. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

18. 6. 2022 

   SLAVNOST TĚLA A KRVE
PÁNĚ (BOŽÍ TĚLO) 

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

 

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

NEDĚLE 

 
19. 6. 2022 

SLAVNOST TĚLA A KRVE 
PÁNĚ (BOŽÍ TĚLO) 

Za + Rudolfa Zahradní-
ka, rodiče a celou rodinu, 

a za celou rodinu 
Strakovu. 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE
PÁNĚ (BOŽÍ TĚLO) 
Prosba za uzdravení 
paní Evy Hohlové. 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE 
PÁNĚ (BOŽÍ TĚLO) 

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



SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

AKTUALITY

1. čtení 
(Přís 8, 22-31) 

2. čtení 
(Řím 5, 1-5) 

Evangelium 
(Jan 16, 12-15) 

 
 
 
 
 
 

TAJEMSTVÍ BOHA JE NAŠÍ RADOSTÍ 
 

 Bratři a sestry, kolik lidí má dnes jasno, co v sobě skrývá pojem NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE? I když 
většina se tomu učila ve škole v náboženství, mnozí už vůbec nemají ponětí o tajemství Nejsvětější 
Trojice.  
 Jeden mladík si chtěl vyzkoušet nový magnetofon. Napadlo ho, že by si mohl natočit v podvečer 
zvony kostela. Bylo to v Praze. Stál na rušné ulici a zvony zvonily. A v témže okamžiku začal vnímat zvuky 
velkoměsta. Auta, tramvaje, autobusy – byl to takový rámus, že zvony v tom hluku zanikaly. Nebylo slyšet 
téměř nic. 
 Toto je dokonalé přirovnání k situaci „moderního“ člověka. Jeho náboženské povědomí zaniká v 
hluku dnešního světa. Lidé jsou ohlušeni, zahlceni světem, zalknuti konzumním způsobem života. Upravují si 
Boha podle své představy. 
 Mnozí z vás znají tzv. „rockovou operu“ Jesus Christ Superstar (Ježíš Kristus Super-hvězda). Ve 
své podstatě ovšem Ježíš Kristus není „Superstar“ – on je především náš Spasitel. To je tajemství Boží 
slávy a Boží lásky, která zachraňuje člověka. Představy lidské slávy nelze aplikovat na slávu Boží. Ta je pro 
nás tajemstvím tří Božských osob – Otce, Syna a Ducha svatého. 
 O náboženských tajemstvích platí, že čím více o nich víme, čím jsou nám blíže, tím větší propast v 
tom tajemství pro nás vzniká. Bůh je pro nás svou velikostí a důstojností, svou slávou, nekonečně vzdálen. 
Ale on je nám zároveň nesmírně blízko, ON je v nás. Ještě přesněji to vyjádřil Apoštol: „V Něm žijeme, 
pohybujeme se a JSME.“ 
 Svatý Augustin vyznal: „Bože, hledal jsem tě všude ve tvém stvoření, v kráse tvorů, a tys mi zatím 
byl tak blízko, TYS BYL VE MNĚ!“ Abychom si to mohli uvědomit, je třeba ztišit se, uniknout ze světa, z 
jeho hluku, který nás otupuje a činí nás nevnímavými. Člověk musí vstoupit do vztahu s Bohem. Musí mu 
naslouchat – a pak najednou začne vnímat, jaká propastná hlubina v něm přebývá. 
 Najednou člověk objeví, jaká hlubina, jaký propastný zdroj lásky, pokoje, dobra, obrovské síly Ducha 
svatého v sobě nosí. A zároveň s tím, jak začne vnímat tento duchovní svět, zjistí, že i když je mu tak 
blízko, je pro něho čím dál větším tajemstvím. Ale zároveň také zjistí, že toto tajemství Boha je naší 
radostí. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Tajemství se nedá proniknout, nad tajemstvím se nedá 
bádat. Tajemství Otce, Syna a Ducha svatého – tajemství Nejsvětější Trojice – se musí prožívat a 
tomuto tajemství se chceme s opravdovou důvěrou a radostí odevzdat! Amen. 
 

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

 
 
 

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! 
 

BOŽÍ TĚLO V NAŠICH FARNOSTECH: 
V neděli 19. června 2022 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 18. června 2022) budeme slavit mše svaté ze 

slavnosti Těla a Krve Páně – Božího Těla. 
Po homilii požehnám podle starobylé tradice rostliny, květiny, věnečky apod., které si na mši svatou 

přinesete. 
Po modlitbě po přijímání bude krátká adorace před vystavenou Velebnou svátostí. Při závěrečném 

svátostném požehnání nejprve požehnám Velebnou svátostí přítomnému Božímu lidu, a pak budu žehnat 
Velebnou svátostí naší obci do ostatních tří hlavních světových stran. 


