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n a  L i p n ě  
 

1 / 2023                            1. 1. 2023 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

NEDĚLE 

 
1. 1. 2023 

 
 
 
 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK 

Za dary Ducha svatého 
s prosbou o ochranu 

Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK

Za dary Ducha svatého 
s prosbou o ochranu 

Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK 

Za dary Ducha svatého 
s prosbou o ochranu 

Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK

Za dary Ducha svatého 
s prosbou o ochranu 

Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

Pondělí 
2. 1. 2023 

 

v o l n ý  d e n  

8:00 (farní kostel)     

Úterý 

3. 1. 2023 

Úterý po oktávu 
Narození Páně 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

   

Středa 
4. 1. 2023 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

5. 1. 2023 

Čtvrtek po oktávu 
Narození Páně 

Za + babičku Marii 
Špačkovou, ten celý rod 

a za duše v očistci. 

 

   

 14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 
 

 

Pátek 

 
6. 1. 2023 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

 

  

Sobota 7. 1. 2023 
17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Za rodinu Aulíkovu 
a Kosovu, za duše v očist-

ci a za Boží požehnání 
pro rodinu. 

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

NEDĚLE 

 
8. 1. 2023 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Za + rodiče Josefa a Bože- 
nu Špilínkovy, bratra 

Josefa, švagrovou Danu 
a za Davida Supolíka. 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 
Za zemřelého Miroslava 

Mrázika. 
 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 
Za + Štefana Pavelku, 
za + Štefana Kuchtu 
a za + Štefana Szabó. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příležitost ke svaté zpovědi: 
Horní Planá: 
 Út, 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. 
 



SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – NOVÝ ROK

1. čtení 
(Nm 6, 22-27) 

2. čtení 
(Gal 4, 4-7) 

Evangelium 
(Lk 2, 16-21) 

 
 
 
 
 
 

 

JAKÉ MÁ BÝT NAŠE NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ? 
 

 Bratři a sestry, občas se na silnici setkáme s autem, na kterém je vzadu nalepené písmeno „Z“ – to 
znamená, že za volantem sedí začátečník, automobilový „zajíc“. A dnes, na počátku nového roku 2023, bychom 
si to „Z“ měli nalepit všichni. Jsme totiž také začátečníci – začínáme nový rok. Ale nový začátek, to pro nás 
přece není nic nového! Nejen na Nový rok, kolikrát v životě jsme už nově začínali. Hned naše první svatá zpověď 
byla novým začátkem: „Umiňuji si, že už budu žít lépe“ – říkali jsme si. 
 Od té doby jsme dělali nová předsevzetí mnohokrát: na Nový rok i jindy. Jaké osobnosti by z nás byly, 
kdyby se nám podařilo jen malou část těch předsevzetí dodržet! Ale jak dobře víme, většinou to skončilo 
nezdarem. Jsou tyto nezdary důvodem, abychom si už nikdy žádná předsevzetí nedělali? Abychom začali tento 
nový rok 2023 bez nových předsevzetí – tedy skromně a střízlivě? Jistě, skromnost a střízlivost jsou dobré 
vlastnosti – třeba střízlivost v pití, ale takováhle střízlivost by byla chybou. 
 Četl jsem kdesi moudrou myšlenku: „Kdo přestane stále znovu začínat, ten začne se vším 
přestávat.“ Ptejme se tedy, jaké má být naše novoroční předsevzetí? Aby bylo naše novoroční předsevzetí 
vskutku účinné, mělo by splňovat následujících šest zásad: 
 První zásada zní: Naše předsevzetí má být především konkrétní – nikoliv všeobecné. Nepomůže 
umiňovat si, že se chci polepšit. Je třeba si přesně určit, v čem a jak se chci polepšit. Je to jako když máš vyplet 
záhon. Nepomůže říkat: vypleju plevel. Musíš se dívat po jednotlivých kopřivách a bodlácích. 
 Druhá zásada zní: Naše předsevzetí má být pozitivní – kladné.  Nikoliv, co nebudeš dělat špatného, ale 
jak to budeš dělat dobře. Ne tedy: skoncuji se zaspáváním, ale v tolik hodin půjdu spát a v tolik hodin vstanu do 
nového dne. 
 Třetí zásada zní: Udělej si předsevzetí jen jedno, abys je mohl dobře hlídat. Při ranní modlitbě si je 
připomenout, při večerním zpytování svědomí si je zkontrolovat. Kdo si udělá předsevzetí vícero, brzo mu dojde 
elán a odpadne. 
 Čtvrtá zásada zní: Naše předsevzetí má být proveditelné. Jeden muž si velkoryse umiňoval: Zahrnu 
svou ženu pozorností – a nebylo z toho nic. Lépe by byl udělal, kdyby si umínil: Třikrát se kousnu do jazyka, než 
promluvím, když žena začne šveholit něco, co mi leze na nervy. 
 Pátá zásada zní: Naše předsevzetí má být rozumné. Musíš si dobře ujasnit a zdůvodnit, proč právě v 
tomto se chceš cvičit, proč právě toto ti stojí za námahu a úsilí. 
 A konečně šestá zásada zní: Naše předsevzetí má být radostné. Aby sis nehrál na mučedníka, když ti to 
půjde ztuha. Bez humoru a dobré mysli se nezdokonalíš – leda se naštveš a budeš mrzout a bručoun. 
 A tak tedy nic nedejme na posměšné anekdoty o novoročních předsevzetích. Nic nedbejme na naše 
minulé nezdary a rozhodopádně si novoroční předsevzetí udělejme. Předsevzetí jedno, zcela konkrétní, 
kladné, proveditelné, rozumově zdůvodněné a radostné. A pokud trpíme zapomnětlivostí, napišme si to raději na 
kus papíru, a ten papírek si dejme tam, kde ho budeme mít denně na očích. Nebo si aspoň někam připíchněme 
symbol, který nám to bude stále připomínat. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Všichni jsme „Z“ – začátečníci nového roku. Začněme ho s chutí. 
Už teď a tady začněme přemýšlet, co budeme letos dobrého a rozumného dělat. A tak nám všem na prahu 
nového roku 2023 přeji, aby v nás letos zesílil duchovní člověk, abychom se zakořenili a upevnili v lásce, 
abychom se učili stále hlouběji chápat, jaká je šířka a hloubka Boží lásky a abychom tak dosáhli plné míry Božích 
darů! Amen. 

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



AKTUALITY
 

 

 
 
OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ A POSVĚCENÍ MANŽELŮ: 

V pátek 30. prosince 2022 budeme podle liturgického kalendáře slavit svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a 

Josefa (v letošním roce nelze slavit tento svátek v neděli). Při slavení tohoto svátku tradičně probíhá obnova 

manželských slibů a posvěcení manželů. Jelikož se letos slaví svátek Svaté Rodiny ve všední den, proběhne 

obnova manželských slibů a posvěcení manželů až v neděli 1. ledna 2023 při všech bohoslužbách. 

Při tomto obřadu pozvu přítomné manžele k obětnímu stolu, kde společně obnoví své předsevzetí věrně plnit 

to, čím se před léty jeden druhému před Bohem zavázali. Této obnovy manželských slibů se samozřejmě mohou 

zúčastnit pouze manželé, kteří uzavřeli církevní sňatek. 
 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI LEDNU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 

V pátek 6. ledna 2023 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 lednu. 

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). 
 

SVĚCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ VODY, KADIDLA A KŘÍDY: 

V neděli 8. ledna 2023 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 7. ledna 2023) budeme podle liturgického 

kalendáře slavit slavnost Zjevení Páně – svatých Tří králů. Při všech nedělních bohoslužbách proběhne svěcení 

tříkrálové vody, kadidla a křídy. 

Budete-li mít zájem, můžete si přinést vhodné nádoby na tříkrálovou vodu, která bude během mše svaté 

posvěcena. Můžete si rovněž přinést zlaté předměty (např. křížky, medailky, prsteny apod.), které vám budou 

během mše svaté posvěceny. Po mši svaté si můžete odnést kousky svěcené křídy pro popsání dveří vašich 

příbytků. 

 

 


