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3 / 2021                          17. 1. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 

17. 1. 2021 

 
 
 

2. neděle v mezidobí 
Za + Ondreje Kubandu, 

sourozence a jejich 
rodiče. 

2. neděle v mezidobí 
Za + Otce biskupa Mons. 

ThDr. Antonína Lišku 
CSsR v den jeho svátku. 

 

2. neděle v mezidobí 
Za rodinu Kubickou 

a za rodinu Kišidajovu. 
 

Sobota 16. 1. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

2. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 

 

Pondělí 
18. 1. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
19. 1. 2021 

 Votivní mše „Za jednotu 
křesťanů“ 

Za jednotu křesťanů 
v našem městyse 
i na celém světě. 

 
 

  

 

Středa 
 

20. 1. 2021 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
21. 1. 2021 

 
 
 
 

Votivní mše „Za jednotu 
křesťanů“ 

Za jednotu křesťanů 
v našem městě 

i na celém světě. 

 

   

    

Pátek 

 
22. 1. 2021 

 
 
 
 
 

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 

 
 

23. 1. 2021 

   3. neděle v mezidobí 
Za jednotu křesťanů 

v naší obci 
i na celém světě. 

 

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

NEDĚLE 

 

24. 1. 2021 

3. neděle v mezidobí 
Za + Miládku Sarauerovou 
a celou rodinu, za + Aničku 
Čekanovou a celou rodinu. 

 

3. neděle v mezidobí 
Za + Olgu Vláškovou 

a za + Vladimíra 
Potměšila. 

 

3. neděle v mezidobí 
Za jednotu křesťanů 

v naší obci 
i na celém světě. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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. 

 

 

 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 !!! 

Uzivatel
Obdélník



2. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(1 Sam 3, 3b-10.19) 

2. čtení 
(1 Kor 6, 13c-15a.17-20) 

Evangelium 
(Jan 1, 35-42) 

 
 
 
 
 
 

BŮH VOLÁ ČLOVĚKA K NÁSLEDOVÁNÍ 
 

 Bratři a sestry, zelená barva mešního roucha nám připomíná, že začal zase „všední čas“. Skončila 
posvátná doba vánoční (byť širší „okruh vánoční“ pokračuje až do Hromnic) a začíná tzv. „liturgické 
mezidobí“. Každá neděle nám však hlásá, že jsme byli vykoupeni Kristovou smrtí na kříži, že i všední čas je 
časem naděje ve společenství s Pánem. A dnešní Kristovo pozvání k následování platí především nám. 
 V bohoslužbě slova zaznělo dnes třikrát: „Slyšeli jsme slovo Boží.“ Kdo dobře poslouchal, snadno 
postřehl, že všechna tři čtení mají jednu základní myšlenku: Bůh volá člověka k následování. 

Nejprve jsme vyslechli starozákonní čtení o povolání Samuela za proroka. A Samuel pochopil a zaujal 
správný postoj – postoj poslušnosti: „Mluv, Pane, tvůj služebník naslouchá!“ V epištole nám všem 
vysvětluje Apoštol, jak to s následováním Krista v poslušnosti chápe on. Je to poslušnost celistvá – tělem i 
duší: „Kdo patří k Pánu, je s ním jednoho Ducha.“ Smýšlení Krista Pána se tedy má stát smýšlením 
každého, kdo Krista následuje. A rovněž radostná zvěst podle sepsání Janova nás vybízí k následování Krista 
Pána. V mužích, které Kristus Pán volá, aby šli za ním, je symbolizováno povolání celého lidstva. 
 Toto naše povolání slyšíme znovu a znovu: v liturgii, ve svátostech Církve. Bůh znovu a znovu 
přichází ke každému člověku. Znovu a znovu se odehrává narození, přibíjení na kříž, zneuznání a věrné 
následování Krista – jako tenkrát. My jsme na tom dokonce lépe, než Ježíšovi současníci. Máme totiž k 
dobru zkušenosti lidstva za dvě tisíciletí! 
 A proto se příliš teskně neohlížejme po „starých dobrých časech“, a stejně tak zanechme 
utopistického vyhlížení do daleké budoucnosti. Dívejme se raději pod nohy – tam, kde právě kráčíme. 
Žijme v přítomnosti Boží – TADY a TEĎ! Právě tento náš čas je pro nás časem spásy, časem 
osvědčení, časem vykoupení. 
 Dnes slyšíme hlas Krista Pána: Pojďte za mnou a uvidíte, kde bydlím. V každé generaci se najde 
dost takových, kteří slyší, pochopí a jdou za Kristem. Tak to vždy dělali opravdoví reformátoři Církve svaté – 
její světci: František z Assisi, Dominik Guzmán, Loyola Ignác a jiní. Pán volá každého z nás, abychom ho 
následovali, a to celým tělem i duší.  
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Může se nám zdát, že se nám při tom následování podařilo 
předběhnout svého bližního zbožností, věděním, dokonalostí nebo čímkoliv jiným. Pak se ale bojme toho, 
abychom se nestali povýšenými sektáři, kteří odsuzují a zavrhují „ty za sebou“ (jak to vždy dělali falešní 
„reformátoři“: Luther, Kalvín, Zwingli a jiní). Snažme se tedy těm, co jsou „za námi“, v duchu Kristově – s 
láskou a trpělivostí – pomáhat kupředu, ke konečnému cíli, k životu věčnému! Amen. 
 

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

 
 
 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ: 
Od 18. do 25. ledna 2021 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). 


