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n a  L i p n ě  
 

6 / 2023                            5. 2. 2023 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 
 

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. 

 

Pondělí 
6. 2. 2023 

 

v o l n ý  d e n  

8:00 (farní kostel)     

Úterý 

 

7. 2. 2023 

 
 
 
 

Úterý 5. týdne v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

   

Středa 
8. 2. 2023 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

9. 2. 2023 

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 
Prosba za zdárný průběh 

procesu blahořečení 
biskupa Josefa Hloucha. 

   

    

Pátek 
 

10. 2. 2023 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka sv. Scholastiky, 
panny 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
11. 2. 2023 

   Svátek Panny Marie 
Lurdské 

Prosba o hojnost darů 
Ducha svatého pro nového

prezidenta republiky 
generála Petra Pavla. 

 
 

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

NEDĚLE 

 

12. 2. 2023 

6. neděle v mezidobí 
Prosba o hojnost darů 

Ducha svatého pro nového 
prezidenta republiky 
generála Petra Pavla. 

 

6. neděle v mezidobí 
Prosba o hojnost darů 

Ducha svatého pro nového
prezidenta republiky 
generála Petra Pavla. 

 

6. neděle v mezidobí 
Za + manžela Šimona 

Frnku, a za rodiče Pavla 
a Marii Koňarikovy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 Út, 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



Svátek Uvedení Páně do chrámu – „Hromnice“ 

AKTUALITY

1. čtení 
(Mal 3, 1-4) 

2. čtení 
(Žid 2, 14-18) 

Evangelium 
(Lk 2, 22-40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PŘIJMĚTE SVĚTLO A BUĎTE SVĚTLEM JINÝM! 
 

 Bratři a sestry, dnešní svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný též „Hromnice“, je jakýmsi 
dozvukem Vánoc. Svíčky z vánočního stromku se jakoby symbolicky přestěhovaly do našich rukou. Dnešním 
svátkem se definitivně završuje širší okruh vánoční. 
 Vánoční preface ještě jednou hlaholí, že v tajemství vtěleného Slova zazářilo našemu 
duchovnímu zraku nové světlo Boží jasnosti. Rozpomeňme se tedy ještě jednou na tu tichou noc, 
přesvatou noc, která se proměnila v jasný den, když v náručí svaté Matky zazářilo Dítko – Světlo k 
osvícení národů. 
 Křestní liturgie má překrásný symbolický úkon: Maminka sama rozžíhá křestní svíci svého dítěte od 
velikonoční svíce – paškálu. Má si při tomto úkonu uvědomit, že má svítit a hřát světlem své víry a osobního 
příkladu svému dítěti, aby z něj vyrůstal dobrý člen veliké rodiny Božích dětí. 
 Dnes si budeme rozžíhat svíčky jeden od druhého. V tomto symbolickém úkonu předávání světla je 
zahrnuto celé poselství tohoto svátku: PŘIJMĚTE SVĚTLO A BUĎTE SVĚTLEM JINÝM! 
 Jistě jste si všimli zajímavého úkazu: Když se od jedné svíčky rozžala druhá, plamen té první se 
nezmenšil. Neoslabil se tím, že své světlo předal. Naopak – v okamžiku předání se plamen zvětšil. Jedna 
svíce může zapálit mnoho jiných svící, aniž tím ztratí svou sílu. Stejně tak je tomu u nás: Když se snažíme 
být svící a vnášet světlo do temných bezbožeckých koutů zkaženého a zvráceného světa kolem nás, 
prospějeme jiným a sami nic neztratíme – ba naopak mnoho získáme! 
 Nebuďme malomyslní, že naše světlo není nejlepší, že nemáme kvalitu nějakého „super-křesťana“. 
Možná se považuješ za zcela bezvýznamného, ale v očích Božích jsi důležitý a můžeš být světlem 
Páně. I když tvé světlo je jen slabé, může jím Bůh ve své moudrosti osvítit jiné – dokonce i takové, kteří tě 
převyšují schopnostmi a nadáním. Pak je dobro, které oni – tebou povzbuzeni – vykonají, i tvou zásluhou. A 

tak neschovávejme své světlo pod kbelík, ale hleďme je přinést tam, kde je ho zapotřebí. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Z rukou Matky Církve blahoslavené Marie vždy Panny jsme 
dnes přijali do svých rukou svíci. Kéž nás tento překrásný svátek světla naplní novou radostí, ale také 
velkým posláním: Buďme světlem pro všechny lidi dobré vůle kolem nás! Ó, Maria, beze hříchu 
počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme! Amen. 
 

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

 
 
 

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). 

 


