
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

5 / 2023                          29. 1. 2023 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
29. 1. 2023 

 
 
 
 

4. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

4. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).
 

4. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

Sobota 28. 1. 2023 
17:00 (farní kostel) 

 
 

4. neděle v mezidobí 
Za rodinu Aulíkovu 

a Kosovu, za duše v očist-
ci a za Boží požehnání 

pro rodinu. 

 

Pondělí 
30. 1. 2023 

 

v o l n ý  d e n  

8:00 (farní kostel)     

Úterý 
 
 

31. 1. 2023 

Památka sv. Dona Boska, 
kněze 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocnou osobu. 

 

   

Středa 
1. 2. 2023 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

2. 2. 2023 

Čtvrtek 4. týdne v mezidobí 
Prosba o hojnost darů 

Ducha svatého pro nového 
prezidenta republiky. 

   

 14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 
 

 

Pátek 

 
3. 2. 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 4. 2. 2023 
17:00 (farní kostel) 

 
 

Svátek Uvedení Páně 
do chrámu – „Hromnice“
Na přímluvu Panny Marie,

stařičkého Simeona a 
prorokyně Anny za ochranu

nenarozeného života. 

 

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

NEDĚLE 

 
5. 2. 2023 

Svátek Uvedení Páně 
do chrámu – „Hromnice“ 
Na přímluvu Panny Marie, 

stařičkého Simeona a 
prorokyně Anny za ochranu 

nenarozeného života. 
 

Svátek Uvedení Páně 
do chrámu – „Hromnice“ 
Na přímluvu Panny Marie,

stařičkého Simeona a 
prorokyně Anny za ochranu

nenarozeného života. 

Svátek Uvedení Páně 
do chrámu – „Hromnice“ 
Na přímluvu Panny Marie, 

stařičkého Simeona a 
prorokyně Anny za ochranu 

nenarozeného života. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Uzivatel
Obdélník



4. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Sof 2, 3 ; 3, 12-13) 

2. čtení 
(1 Kor 1, 26-31) 

Evangelium 
(Mt 5, 1-12a) 

 
 
 
 
 
 

VE JMÉNU ZÁKONA 
 

 Bratři a sestry, když se v detektivce ozve zvolání „ve jménu zákona“ a pan rada Vacátko či komisař Maigret 
položí ruku na rameno zločince, čtenář nebo divák si oddechne. Dobro zas jednou zvítězilo, narušitel zákona je 
odhalen a zneškodněn. 
 V občanském životě je to jednoznačné: zachovávej zákon a budeš dobrý. Jako křesťané to ovšem máme 
složitější. Zdaleka totiž nemusí být dobrý ten, kdo do puntíku zachovává náboženské předpisy – třeba prohlásí „nejím 
v pátek maso, nikoho jsem nezabil, nic jsem neukradl…“ a tak podobně. Kristův zákon žádá nejen naplnění litery, 
ale i ducha vnitřního smyslu. V občanském životě jsou slovíčka obojaká, kterými se můžeme vykroutit, ale Pán 
Ježíš žádá naše jasné „ano, ano – ne, ne“. V občanském životě máš právo vymáhat soudně, co je ti bližní dlužen, ale 
Pán Ježíš žádá, abys svému dlužníkovi pomáhal z bídy. 
 Je to jakoby „jiný svět“, k němuž nás vede křesťanství. Není vždy snadné pochopit, jak by tento jiný způsob 
života mohl vésti k radosti naší i lidí kolem nás. On to ale není „jakoby“ jiný svět, on to opravdu JE jiný svět!  Je to 
svět plného a opravdového lidství, je to svět lidí blažených, svět lidí šťastných. Lidí šťastných tím, že v sobě 
ovládají živočicha a osvobozují tvora Božího. 
 Pojďme se tedy učit chápat tuto moudrost života, která je tomuto světu často k smíchu, ale která jediná umí 
naučit člověka šťastně se smát. Jakže jsme to dnes slyšeli v evangeliu? Zkusme si povědět blahoslavenství v 
dnešní myšlenkové a slovní podobě: 
 Blaze těm, kdo jsou chudí smýšlením, neboť ta chudoba je činí svobodnými: nemají starost, kam co schovat. 
— Blaze těm, kteří nepoužívají násilí: všechno jim bude darováno. — Blaze těm, kteří touží po spravedlnosti pro bratry 
a sestry: sami dojdou spravedlnosti. — Blaze těm, kdo milosrdně odpouštějí: také jim bude odpuštěno. — Blaze těm, 
kdo si zachovají srdce dítěte: budou hledět na tvář svého nebeského Otce. — Blaze těm, kdo mají rádi pokoj a dobro: 
sami dojdou pokoje a dobra ve svých srdcích. — Blaze bude nám všem, když budeme s bližním jednat tak, jak 
bychom chtěli, aby bližní jednal s námi. A budeme-li takto žít a svět se nám kvůli tomu bude vysmívat, budeme 
přesto přese všecko blažení a šťastní. 

Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Žít v duchu blahoslavenství není žádná jednoduchá záležitost. Není to 
cesta extrémů, ale cesta středu, cesta usmiřování protikladů. Není to cesta fanatiků, ale také to není cesta peciválů. Je 
to cesta silných lidí, kteří pochopili, že hmotné statky by byly k ničemu, jestliže bychom k tomu neměli 
moudrost rozumu a vyváženost srdce! Amen. 

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

 
 
 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ÚNORU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 3. února 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 únoru. 
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). 

 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – „HROMNICE“: 
V neděli 5. února 2023 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 4. února 2023) budeme slavit ve všech našich 

farních kostelech svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný „Hromnice“. Po čtyřiceti dnech od 
slavnosti Narození Páně si připomínáme den, kdy svatý Josef a Panna Maria přinesli Dítko Ježíše do chrámu 
jeruzalémského, aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy stařičký Simeon a prorokyně Anna v 
něm poznali Mesiáše. 

V úvodu mše svaté proběhne svěcení svíček „hromniček“, a pak následuje průvod. Svíčky z vánočního 
stromku se jakoby symbolicky přestěhují do našich rukou. K posvěcení si přineste vlastní svíčku „hromničku“ – 
klidně i tu, která již byla v minulých letech o tomto svátku posvěcena. Pokud si vlastní svíčku nepřinesete, budou 
pro vás připraveny v kostele svíčky „obětinky“, které si po mši svaté můžete odnést domů. 

Svátkem Uvedení Páně do chrámu končí širší okruh vánoční. Proto bude AŽ PO SKONČENÍ MŠÍ 
SVATÝCH z tohoto svátku odstraněna ze všech našich farních kostelů veškerá vánoční výzdoba (jesličky, 
vánoční stromky). 


