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1 / 2021                            3. 1. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
3. 1. 2021 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Za + rodiče Josefa a 
Boženu Špilínkovy, bratra 
Josefa, švagrovou Danu 
a za Davida Supolíka. 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Za + Vladislava 
a Blaženu Smolkovy a 

za + Marii Kohoutovou. 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Na poděkování Pánu Bohu 
za vldp. P. Tampíra 

a za + maminku, babičku 
a prababičku Josefu. 

Sobota 2. 1. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

 

Pondělí 
4. 1. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

5. 1. 2021 

 Úterý po Zjevení Páně 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

  

 

Středa 
 

6. 1. 2021 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

7. 1. 2021 

Čtvrtek po Zjevení Páně 
Za + Huberta Doležala. 

   

    

Pátek 
 

8. 1. 2021 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po Zjevení Páně 
 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

9. 1. 2021 

   Svátek Křtu Páně 
Za + Růženu Študlarovou,

ten celý rod a za duše 
v očistci. 

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

NEDĚLE 

 

10. 1. 2021 

Svátek Křtu Páně 
Za Boží ochranu pro 

rodinu Ocáskovu a děti. 

Svátek Křtu Páně 
Za + MUDr. Janu 

Riškovou. 
 

Svátek Křtu Páně 
Za + Marii Špačkovou, 
ten celý rod a za duše 

v očistci. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 farností. 

 
 
 
 

Farní úřad v Horní Plané 

je až do odvolání pro veřejnost 

UZAVŘEN !!! 

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. 

 

Uzivatel
Obdélník



SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – SVATÝCH TŘÍ KRÁLŮ

AKTUALITY

1. čtení 
(Iz 60, 1-6) 

2. čtení 
(Ef 3, 2-3a.5-6) 

Evangelium 
(Mt 2, 1-12) 

 
 
 
 
 
 

NAJÍT SVÉHO VYKUPITELE 
 

 Bratři a sestry, co to dnes slaví křesťané po celém světě? Zjevení Páně – památku, že před dvěma 

tisíciletími vstoupil Bůh do lidských dějin. Tak by nejspíš zněla odpověď většiny křesťanů. Je to zajisté řečeno 

správně, avšak nikoliv úplně. Dnešní svátek je něco víc než vzpomínková slavnost na dávnou událost. Zjevení 
Páně je událost, která stále trvá. Dnes se má zjevit sláva Boží nám, dnes máme my všichni hledat a najít 

svého Krále, jako jej tehdy hledali a našli mudrci z Východu. 

 Co se při dnešní slavnosti má dít, vyjadřuje pěkně dětská tříkrálová koleda: „Jak mudrci v dávný čas – 

klaním se ti, Jezu, zas. – Nemám vzácných pokladů – srdce dám ti v náhradu.“ Ano, moji milí, najít svého 
Vykupitele – to je úkol pro každého člověka, to je úkol pro lidstvo jako celek. A ono je to skutečně tak, že 

každý člověk po celý život hledá. Jenže každý hledá jinak, a proto ne každý nalezne. 

 Rakouský malíř z 19. století Joseph rytíř von Führich namaloval zvláštní betlém, kde jsou všichni hledači 

pohromadě: Jsou tam nejen pastýři a mudrci, je tam překvapivě také Herodes a Jidáš – také „hledači“. 

Podívejme se nyní na jednotlivé skupiny podrobněji: 

 Především pastýři – těch je tam nejvíc: muži, ženy, mládež, děti. Prostí lidé, obyčejní. Žádní učenci, a 

přece právě tito nalézali Krista Pána ve všech dobách, uvěřili v něj pevně a bez problémů, a po celý svůj život 
šli za světlem víry. Mezi ně patří naše zbožné maminky a babičky, naši dědové, zkrátka lidé věřící srdcem. 

A ruku na srdce – patříme mezi ně i MY? 

 Potom mudrci – lidé vědy, filosofie a teologie. Různí Einsteinové, Newtonové, Edisonové, Mrázkové, 

Grygarové..., kterým jejich hluboký vhled do tajů hmoty, vesmíru a života byl světlem k víře a k obdivu 

moudrosti Stvořitele. To je cesta rozumu, to je vědecká cesta k poznání všeho jsoucna. 

 Třetí skupinu těch, kteří hledají Ježíše, vede Herodes. Za tímto zlosynem jdou jemu podobní. Jdou za 

ním lidé, kteří znovu a znovu vymýšlejí nekalé plány, jak Krista Pána zabít, jak zničit křesťanství. V 

„betlému“ každého století najdeme takové „Herody“! 

 A poslední skupinu těch, kdo hledají Ježíše, vede lidskými generacemi Jidáš. Jistě vám nemusím 

ukazovat prstem, kdo jsou ti dnešní „Jidášové“. Znáte je, jsou totiž dobře k rozeznání. Jejich poznávacím 

znamením je zásada: Co mi dáte – a já vám zradím, koho chcete! 
 Tak jako veliký chvost za kometou jdou davy lidí za Kristem Pánem. Tak za ním jdou pastýři a mudrci – 

vyznavači a obdivovatelé. Ale tak za ním táhnou i Herodové – zhoubci a Jidášové – zrádci.  

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Také letos je Zjevení Páně, také dnes svítí hvězda nad 

Betlémem. A ptej se každý sám sebe: Ve které skupině lidí jsem se našel, poznal? Kam se zařadím? A tak dnes 

nabídněme Dítěti Ježíši spolu s mudrci ZLATO své lásky, KADIDLO své vroucí modlitby a MYRRHU svých 

životních hořkostí a trampot! Amen. 

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

SVĚCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ VODY, KADIDLA A KŘÍDY: 
V neděli 3. ledna 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 2. ledna 2021) budeme podle liturgického 

kalendáře slavit slavnost Zjevení Páně – svatých Tří králů. Při všech nedělních bohoslužbách proběhne svěcení 
tříkrálové vody, kadidla a křídy. 

Budete-li mít zájem, můžete si přinést vhodné nádoby na tříkrálovou vodu, která bude během mše svaté 
posvěcena. Můžete si rovněž přinést zlaté předměty (např. křížky, medailky, prsteny apod.), které vám budou 
během mše svaté posvěceny. Po mši svaté si můžete odnést kousky svěcené křídy pro popsání dveří vašich 
příbytků. 


