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24 / 2020                          7. 6. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
7. 6. 2020 

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

Za + rodiče Hermínu 
a Eduarda Královy a duše, 
za které se nikdo nemodlí. 

 

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za + maminku Marii 
Lombartovou. 

 

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

Za + Vavřince Tahy. 
 

Sobota 6. 6. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za + Stanislavu 
Rosickou. 

 

Pondělí 
8. 6. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 
 

9. 6. 2020 

 Úterý 10. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

  

 

Středa 
 

10. 6. 2020 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
11. 6. 2020 

Památka sv. Barnabáše, 
apoštola 

Za všechny nemocné 
i zemřelé na následky 
pandemie COVID 19 

kdekoliv na světě. 

 

   

    

Pátek 

 
12. 6. 2020 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 10. týdne v mezidobí 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

13. 6. 2020 

   SLAVNOST TĚLA A KRVE
PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

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

NEDĚLE 

 
14. 6. 2020 

SLAVNOST TĚLA A KRVE 
PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO 

Za + Františka a Antonii 
Veselých, jejich syna 

Františka a za Edmunda 
a Bohumilu Magátovy. 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE
PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO 

Za + rodiče Vladislava 
a Blaženu Smolkovy. 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE 
PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO 
Na poděkování Pánu 

Bohu za vldp. P. Tampíra 
a za + maminku, babičku 

a prababičku Josefu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

AKTUALITY

1. čtení 
(Ex 34, 4b-6.8-9) 

2. čtení 
(2 Kor 13, 11-13) 

Evangelium 
(Jan 3, 16-18) 

 
 
 
 
 
 

VNITŘNÍ ŽIVOT TROJJEDINÉHO BOHA 
 

 Bratři a sestry, dříve než Kristus Pán vstoupil na nebesa, pronesl k přítomným apoštolům poslední slova. 
Víme, že poslední slova, která lidé pronášejí před odchodem z tohoto světa, znamenají jakési životní vyznání. A 
poslední slova Krista Pána obsahují tři základní body: velebnost Boží na zemi i na nebi, vnitřní život 
Trojjediného Boha a příslib, že Bůh s námi zůstane až do konce věků. 
 Zmrtvýchvstalému Kristu Pánu je dána veškerá moc. On nás zve, abychom byli ponořeni do 
společenství Trojjediného Boha. Slibuje nám stálou blízkost. Často se lidé snažili Nejsvětější Trojici nějak 
zobrazit, aby si ji dokázali nějak představit. Každé takové přirovnání však mírně pokulhává, protože plně Boha 
jako lidé pochopit nemůžeme. A tak si můžeme tajemství Nejsvětější Trojice představit jako rám bez obrazu. 
Chceme tím říci, že Bůh v Trojici je tajemství, které přesahuje naše myšlení. 

Na druhé straně je nám však velmi blízký. Vždyť jsme byli pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha 
svatého. Máme tedy ve svém životě tuto Nejsvětější Trojici zrcadlit. Máme být Božím obrazem. Především 
tím, že budeme mít rádi Pána Boha i lidi kolem nás. Pán Ježíš nám v tom pomáhá, protože on je s námi po 
všechny dny až do konce světa.  
 Nestačíme obdivovat úchvatné dílo Boží. Tím méně můžeme proniknout zde na zemi do vnitřního 
života Trojjediného Boha. Věříme, že jestiť jeden Bůh ve třech osobách. My známe jejich jména a často 
je opakujeme při té nejkratší modlitbě – totiž když děláme znamení kříže: Ve jménu Otce i Syna i Ducha 
svatého. Víme tedy, že je Otec, Syn a Duch svatý, ale přesto nitro Boží zůstává pro nás neprobadatelným ta-
jemstvím víry.  
 Abychom si aspoň nějak přiblížili vnitřní život Nejsvětější Trojice, říkáme, že Bůh Otec nás stvořil – 
nebeský Otec je tedy Stvořitel ; Bůh Syn nás vykoupil – Kristus Ježíš je tedy Vykupitel ; Bůh Duch svatý 
nás posvěcuje a utěšuje – Duch svatý je tedy Posvětitel a Utěšitel. A přesto existuje jen jeden Bůh. Jeden 
Bůh, avšak ve třech osobách. Je to jako když máme tři tóny, a přitom jeden dokonalý akord. Jako bychom se 
dívali na Slunce: ono svítí, hřeje a probouzí život – trojí činnost, a přece jedno jediné Slunce.  
 A konečně zde máme příslib, že Bůh s námi zůstane až do konce věků. Všemohoucí Syn Boží je stále 
s námi. Dokud žil v lidské podobě, chodil po Galileji, Samaří a Judstvu. Nyní je přítomen na celé zemi. Jaká je to 
útěcha, když cítíme jeho oblažující přítomnost při modlitbě, zde v domě Božím, anebo ve dnech štěstí. Ale 
mnohem víc nás posiluje jeho příslib v bolesti a v nebezpečí smrti, jak o tom úchvatně zpívá král David ve 
známém 23. žalmu: „Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo TY SE 
MNOU JSI!“ 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Obraťme se tedy k Trojjedinému Bohu a s radostí vyznejme: 
Chválíme tě, velebíme tě, klaníme se ti, oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Neboť ty jediný 
jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný – Ježíši Kriste, se Svatým Duchem, ve slávě 
Boha Otce! Amen. 

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

 
 
 

BOŽÍ TĚLO V NAŠICH FARNOSTECH: 
V neděli 14. června 2020 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 13. června 2020) budeme slavit mše svaté ze 

slavnosti Těla a Krve Páně – Božího Těla. 
Při všech bohoslužbách (po homilii) požehnám podle starobylé tradice rostliny, květiny, věnečky apod., 

které si na mši svatou přinesete. 
Po modlitbě po přijímání bude krátká adorace před vystavenou Velebnou svátostí. Při závěrečném 

svátostném požehnání nejprve požehnám Velebnou svátostí přítomnému Božímu lidu, a pak budu žehnat 
Velebnou svátostí naší obci do ostatních tří hlavních světových stran. 

 

SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE: 
V neděli 14. června 2020 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 13. června 2020) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na potřeby českobudějovické diecéze. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 


