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39 / 2020                        20. 9. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 
 

20. 9. 2020 

25. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 

25. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 

25. neděle v mezidobí 
Za + Františka a Štefana 

Sojkovy. 
 

Sobota 19. 9. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

25. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 

 

Pondělí 
21. 9. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 
 

22. 9. 2020 
 Úterý 25. týdne v mezidobí

Za dar zdraví pro vážně 
nemocnou osobu. 

  

 

Středa 

 
23. 9. 2020 

 
 

14:00 
(Domov důchodců – 

u kapličky na zahradě) 
 
 

VZPOMÍNKOVÁ MŠE SV. 
Vzpomínka na všechny, 
kteří nás v uplynulém 
čase opustili a na které 
nám zůstala vzpomínka 
a úcta v našich srdcích. 

 

 
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
24. 9. 2020 

Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 
Prosba o ochranu 

a mocnou přímluvu 
blahoslavené Panny Marie 

 pro naše novokněze. 

 

   

 

Pátek 
 

25. 9. 2020 

 

    

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

26. 9. 2020 

   26. neděle v mezidobí 
Za + Václava Staňka, 
ten celý rod a za duše 

v očistci. 

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

NEDĚLE 

 

27. 9. 2020 

26. neděle v mezidobí 
Für meine verstorbenen 

Angehörigen 
aus der Familie 

Aumüller-Autschi. 

 
 

26. neděle v mezidobí 
Za + Michala Lombarta.

 

26. neděle v mezidobí 
Za + Terezii Dulovcovou 

a Šimona Dulovce. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příležitost ke svaté zpovědi: 
Horní Planá: 
 Čt       – 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



AKTUALITY  
 
 
 

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2021: 

Ve všech farních kostelech jsou k dispozici objednávkové listy k závazné objednávce katolických 

kalendářů na rok 2021. Můžete si objednat klasický „stolní“ kalendář z katolického nakladatelství COR JESU, 

Cyrilometodějský kalendář (na čtení) z nakladatelství Katolického týdeníku a nástěnný kalendář (k zavěšení 

na stěnu) z katolického nakladatelství COR JESU. 

Prosím, zapište své jméno a příjmení a počet kusů kalendářů, které závazně objednáváte. Objednávat můžete 

až do neděle 18. října 2020!  

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA KALENDÁŘŮ: 
o Stolní kalendář: 60,- Kč za 1 kus 

o Cyrilometodějský kalendář: 85,- Kč za 1 kus 

o Nástěnný kalendář: 50,- Kč za 1 kus 

 
POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU MŠI SVATOU DO DOMOVA DŮCHODCŮ V HORNÍ PLANÉ: 

Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! 

Kolektiv zaměstnanců Domova důchodců Horní Planá a Římskokatolická farnost Horní Planá si vás dovolují 

pozvat na 

 

 V Z P O M Í N K O V O U  M Š I  S V A T O U  

 

Mše svatá se bude konat ve středu 23. září 2020 od 14 hodin u kapličky sv. Antonína Paduánského na 

zahradě Domova důchodců v Horní Plané.  

Hlavním celebrantem bude farář Římskokatolické farnosti Horní Planá P. Jan Špaček. 

Při této mši svaté chceme společně zavzpomínat na všechny, kteří nás v uplynulém čase opustili a na které nám 

zůstala vzpomínka a úcta v našich srdcích. 

V případě nepříznivého počasí bude mše svatá přesunuta do jídelny Domova důchodců v Horní Plané. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

FARNOSTI NA LIPNĚ A KORONAVIRUS  
 

 
 
 
 

Uvedená opatření jsou platná na území římskokatolických farností na 

Lipně (Horní Planá, Černá v Pošumaví, Frymburk a Světlík). 
 

 Před vstupem do kostela si každý povinně dezinfikuje ruce (u vchodu do kostela je k 

dispozici dezinfekční prostředek). 

 Všichni účastníci bohoslužeb mají přes nos a ústa povinně nasazenou roušku. Pouze v 

okamžiku přijetí svatého přijímání je možné roušku sundat. 

 V kostele se budou dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky 

bohoslužeb. Výjimku představují lidé v rámci jedné rodiny nebo jinak propojené osoby. 

 Z důvodu omezení zbytečného pohybu po kostele se nebudou při mši svaté přinášet 

obětní dary. 

 Úkon pozdravení pokoje by měl být vyjádřen pokynutím, úklonou či jiným vhodným 

bezkontaktním gestem. Nedoporučujeme podávání rukou! 

 Svaté přijímání by měli věřící přijímat přednostně na ruku. Nedoporučujeme příjímání 

do úst! Při vhodných příležitostech však mohou věřící přijímat eucharistii pod obojí 

způsobou (namáčením a do úst). 

 Z důvodu zbytečného neprodlužování délky bohoslužeb, jakož i z důvodu omezeného 

dýchání při povinném nošení roušky, se v průběhu mše svaté nebudou zpívat mešní 

písně. Pouze na závěr mše svaté je možno zazpívat 1 až 2 sloky vhodné písně. 

 Rovněž při pohřebních bohoslužbách se nebudou zpívat písně ani se nebudou 

konat jakékoliv průvody. 

 Z bezpečnostních a preventivních důvodů jsou až do odvolání pozastaveny křty, poutě a 

jiné pobožnosti. Rovněž je až do odvolání pozastaven takový program ve farnostech, 

který by vyžadoval shromažďování lidí v kostele (např. koncerty v kostele). 

 
Bratři a sestry, možná se vám některá opatření zdají být zbytečně tvrdá a přehnaná. Já si to 

však nemyslím. Rozhodně nejsem přesvědčen o tom, že nebezpečí koronaviru zcela 

pominulo a že už nic nehrozí. Proto ve svých farnostech nehodlám hazardovat s vaším 

zdravím a s vašimi životy. Nemohu a nebudu jednat proti svému předsvědčení a svému 

svědomí. Děkuji vám za pochopení. 

 
S přáním Božího požehnání a jeho stálé posily 

 
P. Jan Špaček, administrátor 

 
 
 


