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4 / 2021                          24. 1. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 23. 1. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

3. neděle v mezidobí 
Za jednotu křesťanů 

v naší obci 
i na celém světě. 

 

Pondělí 
25. 1. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 
 

26. 1. 2021 

 Památka sv. Timoteje 
 a Tita, biskupů 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

  

Středa 
 

27. 1. 2021 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
28. 1. 2021 

Památka sv. Tomáše Akvin- 
ského, kněze a učitele církve 

Za všechny nemocné 
i zemřelé na následky 

pandemie čínského viru 
v naší vlasti i kdekoliv 

na světě. 

 

   

 

Pátek 
 

29. 1. 2021 

 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 3. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
30. 1. 2021 

   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 

 
31. 1. 2021 

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“ 
Za + Jarmilu Čížkovou, 

jejího + bratra Bohuslava, 
jejich rodiče a ten celý rod. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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. 

 

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 
 

Uzivatel
Obdélník



2. čtení 
(1 Kor 7, 29-31) 

3. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Jon 3, 1-5.10) 

Evangelium 
(Mk 1, 14-20) 

 
 
 
 
 
 

VYUŽÍVEJTE DOBŘE ČASU! 
 

 Bratři a sestry, dnešní slovo Boží nás burcuje k pohotovosti a k aktivitě: Čas je krátký, čas se naplnil. 
Využívejte dobře času! Jak a k čemu jsme využili hodiny a dny v uplynulém týdnu? Kolik času jsme v dosavadním 
životě promarnili hádkami a nečinností? 
 Povím vám na úvod malou bajku: Lev, liška a osel společně lovili. Ulovili jelena. Dobrák osel se nabídl, že 
kořist rozdělí. Udělal tedy tři poctivé hromádky, ale lev po něm skočil a stáhl mu kůži přes hlavu. Teď bylo na lišce, 
aby dělila kořist. Liška shrnula všechny tři hromádky dohromady – a přistrčila je před lva. „Kdo tě naučil tak dobře 
dělit?“ ptal se lev. — „Inu, kdo by? Kmotr osel a jeho zkušenost,“ odvětila liška a šla si hledat obživu po liščím 
způsobu. 
 Bajky o zvířatech se rodí z lidských zkušeností. I v této bajce poznáváme náš dnešní svět. Malí jsou v něm 
dobří na to, aby pomáhali, nadháněli kořist těm mocným. Ale sotva chtějí něco pro sebe, sotva chtějí žít trochu „po 
svém“, hned je tu pracka větší a vezme jim všechno... i tu poslední kůži na hlavě. Sotva se v naší vlasti uvolnilo trochu 
svobody a malí začali chutě pracovat a budovat kousek světa s lidskou tváří, už se objevila hejna žraloků, kteří z těch 
menších rybek začnou stahovat kůži předražováním zboží, krádežemi, podvody, tunelováním a násilím všeho druhu. 
 A my se můžeme ptát: Cožpak tomu tak musí být na světě pořád? Mnozí propadají pasivitě a ztrácejí zájem o 
všechno, protože si myslí, že to jinačí na světě nikdy nebude. Někteří se však ohlížejí po lepší alternativě, po jiné 
cestě. A nalézají ji tam, kde ji ohlašuje Kristus Pán v evangeliu: Lidé, nabízí se vám lepší životní cesta – cesta 
Božího království. Změňte své smýšlení, změňte své kořistnické návyky lvů a šelem. Staňte se mými 
učedníky! Pojďte se mnou vytvářet a budovat Boží království spravedlnosti, lásky, milosrdenství a pokoje! 
 Jenomže mnozí lidé toto pozvání nepřijímají. Ne snad proto, že by se jim nelíbila představa světa bez válek, 
státu bez kriminálů a zločinů, vesnic bez zlých a záludných lidí. Nepřijímají výzvu k budování Božího království na světě 
proto, že to považují za utopii, za fantazii, za něco neproveditelného. Kristus Pán netvrdil, že tato jeho 
alternativa budování světa je snadná a pohodlná. Jeho samého toto hlásání stálo život – a svým následovníkům řekl, 
že i oni budou za svou snahu pronásledováni.  
 A přesto se v každé generaci lidí znovu a znovu nacházejí Kristovi následovníci. Jsou to tvůrci pokoje. 
Takoví, kteří lepší svět nejen teoreticky hlásají, ale prakticky ho už žijí. Protože vědí, že pro lidstvo není jiné cesty, 
než cesta, kterou ukazuje Pán Ježíš. Dobře vědí, že celý svět najednou změnit nemohou. To přece nedokázal ani 
Kristus Pán. Ale přesto můžeme udělat velmi mnoho. Můžeme totiž změnit SAMI SEBE – mohou z nás být 
dobří, pokojní, laskaví lidé. Opravdoví křesťané, hodni toho jména. A to přece není málo. Můžeme pomáhat i 
někomu vedle nás, aby se změnil k lepšímu. A tím vytvoříme zase větší kousek Božího království, tím vytvoříme 
prostor k působení Ducha svatého. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Ono se to lehčeji říká, než prakticky provádí. Lidé také raději 
vypichují spíše naše nezdary v tomto úsilí, než to, co se nám podaří. Ale to nic! Je to náš program na celý život, 
není to nějaká chvilková „hurá akce“. A je to i ta nejlepší politická činnost, co se na světě může dělat: svým 
křesťanským smýšlením a jednáním šířit ve světě Boží království spravedlnosti, lásky, milosrdenství a pokoje! Amen. 
 

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

 
 
 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – „HROMNICE“: 
V neděli 31. ledna 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 30. ledna 2021) 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 širší okruh vánoční. Proto bude AŽ PO SKONČENÍ MŠÍ 
SVATÝCH z tohoto svátku odstraněna ze všech našich farních kostelů veškerá vánoční výzdoba (jesličky, 
vánoční stromky). 


