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4 / 2020                          19. 1. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
19. 1. 2020 

2. neděle v mezidobí 
Za + Žofii Špačkovou 
ve výroční den úmrtí, 
ten celý rod a d. v oč. 

2. neděle v mezidobí 
Za živé a + členy 
Svatého růžence. 

2. neděle v mezidobí 
Za jednotu křesťanů 
v naší obci i na celém 

světě. 

 

Sobota 18. 1. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

Svátek Panny Marie, 
Matky jednoty křesťanů 

Prosba o přímluvu Panny 
Marie, Matky jednoty 

křesťanů, za jednotu všech
křesťanů na celém světě. 

 

Pondělí 
20. 1. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (kaple na faře)    

Úterý 
 

21. 1. 2020 

 Votivní mše „Za jednotu 
křesťanů“ 

Za jednotu křesťanů v našem
městyse i na celém světě. 

 

  

 

Středa 
 

22. 1. 2020 

 
 

 

  
 
 
  

17:00 (kaple na faře)     

Čtvrtek 
 

23. 1. 2020 

Votivní mše „Za jednotu 
křesťanů“ 

Za jednotu křesťanů v našem 
městě i na celém světě. 

 

   

    

Pátek 

 
24. 1. 2020 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „Za jednotu 
křesťanů“ 

Za jednotu křesťanů 
v našem domově důchodců 

i na celém světě. 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 
 

25. 1. 2020 

   Svátek Obrácení svatého 
Pavla, apoštola 

Za jednotu křesťanů v naší
obci i na celém světě. 

 

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

NEDĚLE 

 

26. 1. 2020 

3. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

3. neděle v mezidobí 
Za + Olgu Vláškovou 

a za + Vladimíra 
Potměšila. 

 

3. neděle v mezidobí 
Za + Jarmilu Čížkovou, 

ten celý rod a za duše 
v očistci. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příležitost ke svaté zpovědi: 
Horní Planá: 
 Čt, Pá – 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. 

 

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 křtu, svatby, pohřbu a v
jakýchkoliv jiných záležitostech se můžete
se mnou zkontaktovat telefonicky, E-mailem
anebo mi můžete zanechat vzkaz v návštěvní
knize na oficiálních stránkách našich far-
ností. 
 Budete-li chtít, můžete mne navštívit na
faře v Horní Plané. V tomto případě vás
prosím, abyste si termín setkání se mnou
pro jistotu předem domluvili. 

Uzivatel
Obdélník



2. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Iz 49, 3.5-6) 

2. čtení 
(1 Kor 1, 1-3) 

Evangelium 
(Jan 1, 29-34) 

 
 
 
 
 

 
HLE, BERÁNEK BOŽÍ! 

 

 Bratři a sestry, svatý Jan Křtitel doznává v dnešním evangeliu o Kristu: „Ani já jsem ho neznal.“ Říká 

to v čase minulém, protože nyní, když to říká, už ho zná a také na něj ukazuje. Dnes je mnoho takových 

lidí, kteří mohou říct Janovo doznání v čase přítomném: „Také já Ježíše neznám.“ – Ani to ty lidi zřejmě 

nezneklidňuje, že Pána Ježíše vůbec neznají. Ježíš je pro ně prázdný pojem. A co pojem „Beránek Boží“? 

Nevědí, co by si pod tímto výrazem měli představit. Nevědí, co to pro jejich život znamená. 

 Pro posluchače Jana Křtitele byl výraz „Beránek Boží“ zcela srozumitelný a výmluvný. Myšlenka na 

přítomnost Boží byla s nimi stále, ovečky byly v jejich světě všude přítomné. Přirovnání ke zvířatům – bez 

jakéhokoliv hanlivého přízvuku – jim bylo běžné: silný jako lev, štíhlá jako gazela, statný jako býk, něžná 

jako ovečka, tichý a trpělivý jako beránek. 

 Je toto naší době už nesrozumitelné a vzdálené? Je biblický obraz beránka překážkou, aby dnešní 

lidé mohli pochopit Ježíše a jeho oběť za lidi? Samozřejmě, mnohé výrazy v Bibli nám hned srozumitelné 

nejsou, ale přemýšlivý a zvídavý člověk si proto ve Svatých Písmech čte s tím větším zalíbením. Biblická řeč 

sama je sotva komu opravdovou překážkou v chápání Bible. 

 „Hle, Beránek Boží!“ – tak nazval Jan Křtitel dnes Pána Ježíše. Tato slova slyšíme při každé mši 

svaté před svatým přijímáním. A kdo jen trochu uvažuje, ten ví, co se tím o Pánu Ježíši říká. 

 Za ta dvě tisíciletí, co nevinný Beránek Ježíš obětoval za lidi život, za ten čas se svět změnil. Svět ano 

– ten se změnil, ale člověk – ten zůstává tak nějak stejný. I dnešní člověk potřebuje spasení stejně, 

jako lidé tehdejší. I dnešní člověk potřebuje Ježíšovu pomocnou ruku, podanou z kříže, aby se mohl 

zachránit od nenávisti, násilí – od všeho, co maří a ničí lásku mezi lidmi. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Když si to takhle rozvážíme, budeme dnes a příště s novým 

porozuměním naslouchat před svatým přijímáním slovům: „Hle, Beránek Boží, ten, který snímá hříchy 

světa.“ A s novou důvěrou a vděčnou láskou budeme vítat hosta svého srdce – Ježíše Vykupitele, Ježíše 

Zachránce, Ježíše Božího Beránka, který snímá hříchy světa i hříchy naše! Amen. 

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

 
 
 
TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ: 

Od 18. do 25. ledna 2020 již tradičně prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Pán Ježíš v tzv. 
Velekněžské modlitbě úpěnlivě prosil a volal ke svému nebeskému Otci „aby všichni byli jedno“ (srov. Jan 17, 
18). Proto i my po celý tento týden chceme prosit a modlit se za jednotu všech, kteří nosí Kristovo jméno, ať už se 
nacházejí v různých křesťanských náboženských společnostech. 

Toto vše svěřujeme pod mocnou ochranu a přímluvu Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, jejímž 
svátkem (18. ledna) tento týden modliteb za jednotu křesťanů začíná. V našich farnostech si připomeneme týden 
modliteb za jednotu křesťanů votivními bohoslužbami a intencemi (viz „POŘAD BOHOSLUŽEB“ na 1. stránce 
tohoto Zpravodaje). 


