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5 / 2020                          26. 1. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

Sobota 25. 1. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

Svátek Obrácení svatého 
Pavla, apoštola 

Za jednotu křesťanů v naší
obci i na celém světě. 

 

Pondělí 
27. 1. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (kaple na faře)    

Úterý 

 

28. 1. 2020 

 Památka sv. Tomáše 
Akvinského, kněze 

a učitele církve 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

 

  

 

Středa 
 

29. 1. 2020 

 

 
 

  
 
 
  

17:00 (kaple na faře)     

Čtvrtek 

 

30. 1. 2020 

Čtvrtek 3. týdne v mezidobí 
Za + předsedu Senátu 
Parlamentu ČR pana 

Jaroslava Kuberu. 

   

 

Pátek 
 

31. 1. 2020 

 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka sv. Dona Boska, 
kněze 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
1. 2. 2020 

   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 

 
2. 2. 2020 

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: 
 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



3. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Iz 8, 23b - 9, 3) 

2. čtení 
(1 Kor 1, 10-13.17) 

Evangelium 
(Mt 4, 12-23) 

 
 
 
 
 
 

BUĎTE VŠICHNI ZAJEDNO 
 

 Bratři a sestry, v dnešním čtení z prvního listu svatého Pavla apoštola do Korintu jsme slyšeli vážné 
napomenutí svatého apoštola národů: „Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte 
všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky.“ — A my jsme těmito slovy udiveni. Cožpak už mezi prvními 
křesťany byly spory a nesvornost? Jak vidíme, tak zřejmě ano! Hned v první generaci křesťanů byly spory, byla 
různost názorů. Ale podstatné je, že mezi nimi nebyla nejednota ani neláska. Oni se dohadovali, ale nepřestali 
se mít rádi. 
 Různost názorů, debaty, polemiky, diskuse – to nacházíme všude tam, kde lidé samostatně myslí, kde žijí 
ve svobodě, a proto mohou veřejně říci svůj názor. Taková různost v žádném případě není neštěstí. Naopak – 
veřejná diskuse napomáhá k ujasnění, k vytříbení problémů, napomáhá k dosažení lepšího řešení. Avšak 
různost názorů se stává neštěstím tehdy, když se násilím potlačuje názor druhého. To pak vede k 
rozdělení, k nepřátelství a k nelásce. 
 Jakmile se jednou tahle nedobrá cesta začne, když se umlčují ti, kdo mají jiný názor, tam se dá do 
pohybu jakási ošklivá řetězová reakce. Zastánci odlišných názorů začnou hledat stále nové důvody, proč se 
povyšují nad toho druhého. A tak se vzájemné odcizení stále více prohlubuje. 
 Tak tomu bylo i při rozdělení jedné svaté katolické a apoštolské církve – Církve Kristovy. 
Důležité je, jak toto rozdělení napravit. Ale my máme prostředky k jednotě! Ptáte se, které to jsou? Jsou to tři 
mocné prostředky, které máme všichni k dispozici. 
 Prvním takovým prostředkem k jednotě je pěkné chování k nekatolickým křesťanům. Přátelský úsměv, 
přátelské podání ruky. Nechovat se studeně, odmítavě, ale bratrsky. 
 Druhým prostředkem vedoucím k jednotě je dobré slovo. Přátelské oslovení, které naváže osobní 
kontakt. Přátelské kontakty, při kterých nebudeme hovořit o tom, co nás rozděluje, ale o tom, co nás spojuje. 
 A třetí mocný prostředek k jednotě, který máme všichni k dispozici, je modlitba za druhé. Vždyť za 
koho se modlím, toho nemohu chovat v nenávisti. Za koho se modlím, tím nemohu pohrdat. Když se dokážu v 
duchu postavit vedle bratra jinověrce, předstoupit spolu s ním v modlitbě Páně před tvář Hospodinovu, potom při 
setkání na ulici se na něho dokážu přátelsky podívat, usmát se na něj a přátelsky ho oslovit. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Začněme tedy ihned s tímto sjednocením křesťanů v lásce. 
Nedělejme ve svém srdci rozdíl mezi katolíkem a nekatolíkem. Dělejme rozdíl mezi člověkem dobrým a člověkem 
zlým. A to bude náš veliký příspěvek ke sjednocení všech křesťanů! Amen. 
 

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

 
 
 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – „HROMNICE“: 
V neděli 2. února 2020 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 1. února 2020) 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 „okruh vánoční“. Proto bude AŽ PO SKONČENÍ MŠÍ SVATÝCH 
z tohoto svátku odstraněna ze všech našich farních kostelů veškerá vánoční výzdoba (jesličky, vánoční 
stromky). 


