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7 / 2021                          14. 2. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
14. 2. 2021 

6. neděle v mezidobí 
Za + Žofii Špačkovou, 
ten celý rod a za duše 

v očistci. 

6. neděle v mezidobí 
Za + Othmara Sackmau-
era, profesora na Vídeňské
univerzitě, narozeného 

ve Frymburku. 

 

6. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 
 

Sobota 13. 2. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

6. neděle v mezidobí 
Za uzdravení těžce 

nemocné osoby. 
 

Pondělí 
15. 2. 2021 

 

v o l n ý  d e n  
 

Úterý 
 

16. 2. 2021 

 

 
 

    

19:00 (farní kostel) 17:00 (farní kostel)   

Středa 

 

17. 2. 2021 

POPELEČNÍ STŘEDA 
Za obrácení hříšníků. 

POPELEČNÍ STŘEDA 
Za obrácení hříšníků. 

 
 

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

18. 2. 2021 

Čtvrtek po Popeleční středě 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

   

    

Pátek 

 
19. 2. 2021 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po Popeleční středě 
Za obrácení hříšníků. 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

20. 2. 2021 

   1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Miroslava Lavičku, 
jeho + rodiče a za + sestru

Danu Kvíčalovou. 
 

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

NEDĚLE 

 
 

21. 2. 2021 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Rudolfa Dudu, 
Janu Bartyzalovou, 

jejich předky a za duše 
v očistci. 

 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za Malvínu Junkovou, 

která zemřela 
dne 20. února 2020.  

 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Pavla a Marii 

Koňarikovy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 Ne        – čtvrt hodiny přede mší sv. 

Světlík: 
 Ne        – ihned po skončení mše sv. 

Černá v Pošumaví: 
 So        – čtvrt hodiny přede mší sv. 

 

Uzivatel
Obdélník



6. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Lv 13, 1-2.44-46) 

2. čtení 
(1 Kor 10, 31 - 11, 1) 

Evangelium 
(Mk 1, 40-45) 

 
 
 
 
 

 
CHCI – BUĎ ČIST ! 

 

 Bratři a sestry, jeden muž měl velice pozoruhodný sen: V tomto snu prosil našeho nebeského 
Otce, aby mu ukázal nebe. Bůh Otec mu řekl: „Nebe – to může být právě to místo, kde se nacházíš. 
Nyní si však musíš vybrat lidi, se kterými bys chtěl v nebi žít.“ A tak ten muž začal hledat vhodné lidi. 
Nejprve uviděl svého souseda. Řekl si: „Tak s tímhle nikdy – to je špatný člověk!“ Pak kráčel po ulici a 
viděl děti, jak si hrají. Muž si pomyslel: „V nebi by měl být od takového křiku dětí pokoj!“ Pak uviděl 
veliký billboard s výzvou: „Třetí svět potřebuje tvou pomoc!“ Řekl si: „Bída a hlad do nebe nepatří. Tam 
má být hojnost!“ 
 Jak to všechno dopadlo? Nakonec ten muž zjistil, že je úplně sám – a to už není nebe, ale 
peklo. Ano, ten muž se ocitl v pekle. Ještě že to byl než sen. Muž se probudil, zamyslel se nad sebou a 
začal žít novým, mnohem lepším životem.  
 Také ten malomocný z dnešního evangelia chtěl žít lepším životem. Vždyť malomocenství je 
opravdu hrozná nemoc, která vyvrhuje postiženého z lidské společnosti na její okraj – do 
izolovaných táborů, zvaných leprosária. A tak přichází ten ubožák za Kristem Pánem s prosbou: „Chceš-
li, můžeš mě očistit.“ A Pán Ježíš s ním měl soucit, a tak učinil zázrak: Vztáhl ruku, dotkl se ho a pravil: 
„CHCI – BUĎ ČIST!“ A malomocenství hned zmizelo a ten nebožák byl uzdraven. 
 Jak už jsme zmínili, malomocenství je velice zlá nemoc. Člověk pomalu a velmi nepříjemným 
způsobem umírá. U ostatních lidí byl malomocný člověk úplně odepsán a musel odejít pryč. Ale smys-
lem tohoto úryvku evangelia není na prvním místě poukázat na malomocenství těla, ale na to, co 
můžeme nazvat MALOMOCENSTVÍ DUŠE. A tímto „malomocenstvím duše“ je každý těžký hřích. 
Smrtelný hřích deformuje duši a poznamenává naše nitro nepokojem. A pokud v těžkém hříchu dlouho 
setrváváme, jsme – jako ti malomocní – vyloučeni z rodiny Božích dětí. 
 Jak reagujeme na přítomnost hříchu ve své duši? Někteří lidé co nejdříve hledají příležitost, aby 
se s Bohem smířili. A to je jedině správný postoj k těžkému hříchu – ihned očistit svou duši v dobré 
svaté zpovědi. Jsou však i tací, kteří odkládají možnost smíření na neurčito, a dokonce se najdou i 
lidé, kteří zůstávají vůči tomuto „malomocenství duše“ úplně neteční a lhostejní – zkrátka je jim to 
jedno. Tím si ovšem připravují tu nejjistější cestu k věčnému zavržení! Těmto lidem se s hříchem 
žije pohodlně. Avšak nikoliv navěky! 
 Snažme se ze všech sil, abychom nikdy nepatřili do této skupiny lidí. Vědomi si svého hříchu 
padněme před Kristem Pánem na kolena nebo ještě lépe – vrhněme se před Ukřižovaným Kristem 
na tvář – a vroucně volejme: „Pane, prosím tě, očisť mne od mých hříchů. Vím, věřím a 
vyznávám, že jen ty mne můžeš očistit!“ A co na toto naše vroucí a pokorné vyznání odpoví Pán 
Ježíš? Jeho odpověď je stále stejná už po dva tisíce let: „Chci – buď čist!“ 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Když se nám podaří odstranit všechno zlé a 
nadbytečné, co se nachází v naší duši, získáme duchovní uzdravení a pokoj, který tento svět nemůže 
dát. A jednou, až přijde náš čas, získáme odměnu nejvyšší a nejcennější – totiž život věčný! Amen. 

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

 



AKTUALITY
 
 

 
 
 

POPELEČNÍ STŘEDA – ZAČÁTEK DOBY POSTNÍ: 
Ve středu 17. února 2021 vstoupíme do posvátné doby svatopostní, kdy nás církev vybízí k pokání. Tento 

den, zvaný Popeleční středa, je dnem přísného půstu. Postní doba má odlišný charakter než ostatní části 
liturgického roku. Je to doba naší metanoiy, což znamená obrácení, změna smýšlení, činění pokání. Je to doba 
naší vnitřní duchovní obnovy, což by mělo vyvrcholit opravdu dobrou a náročnou předvelikonoční svatou zpovědí. 
Je to doba přípravy na obnovu našich křestních slibů ve vigilii Veliké noci. A konečně je to doba, kdy máme 
rozjímat o umučení našeho Pána Ježíše Krista. 

Při mši svaté na Popeleční středu (po homilii) proběhne svěcení popela a udělování popelce. Na znamení, 
že se chceme skutečně obrátit, budeme všichni označeni na čele posvěceným popelem. Přitom uslyšíme slova 
kněze: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš!“ Právě při označování popelem si máme všichni – jeden 
vedle druhého – uvědomit a přiznat svou hříšnost, aby naše společná příprava na velikonoce přinesla hluboký 
duchovní užitek. 

V NAŠICH FARNOSTECH PROŽIJEME POPELEČNÍ STŘEDU TAKTO: 
 Frymburk: mše sv. s udělováním popelce v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Horní Planá: mše sv. s udělováním popelce v 19 hodin ve farním kostele sv. Markéty 

 

PRAVIDLA PŘÍSNÉHO PŮSTU (POPELEČNÍ STŘEDA): 
půst od masa: netýká se masa studenokrevných živočichů a těch živočichů, kteří žijí ve vodě; zavazuje 

od 14 let 
půst újmy: jen jednou za den se dosyta najíst; zavazuje od 18. do započatého 60. roku 
od povinnosti půstu zprošťuje: nemoc, rekonvalescence, těžká práce (doporučuje se zvolit si jinou 

formu sebezáporu) 
 

MIMOŘÁDNÉ UDĚLOVÁNÍ POPELCE: 
Tam, kde se nebude sloužit mše svatá na Popeleční středu, proběhne hned v úvodu mše svaté svěcení 

popela a mimořádné udělování popelce: 
 Domov důchodců Horní Planá: pátek 19. února 2021 ve 14 hodin v kapli v domově důchodců (pátek po Popeleční 

středě) 
 Černá v Pošumaví: sobota 20. února 2021 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (1. neděle 

postní) 
 Světlík: neděle 21. února 2021 v 11:15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (1. neděle postní) 

 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY: 
Popeleční středou jsme vstoupili do posvátné doby svatopostní. V této době máme více než kdy jindy 

rozjímat o umučení našeho Pána Ježíše Krista. Proto po celou dobu svatopostní prožíváme pobožnost 
křížové cesty – ať už společně v kostele nebo soukromě doma. 

Společně budeme prožívat pobožnost křížové cesty v našich farnostech vždy přede mší svatou, tak jak je 
uvedeno níže: 

 Horní Planá: čtvrtek 18. února 2021 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 Černá v Pošumaví: sobota 20. února 2021 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 21. února 2021 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 21. února 2021 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

 

SBÍRKA NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: 
V neděli 21. února 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 20. února 2021) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na Svatopetrský haléř. 
Tato sbírka dává římskému veleknězi Františkovi, jakožto nástupci svatého apoštola Petra a viditelnému 

znamení jednoty Církve, možnost odpovědět na různé potřeby rychlým a efektivním způsobem. Výtěžek sbírky je 
pomocí obětem válek, teroristických útoků a přírodních katastrof, vystěhovaným osobám a migrantům, stejně jako 
nově vznikajícím diecézím, katolickým výchovným centrům, sirotkům genocid, válek nebo AIDS. 

Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FARNOSTI NA LIPNĚ A KORONAVIRUS  
 

 
 
 
 

 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své schůzi dne 11. února 2021 

rozhodla o neprodloužení nouzového stavu na území ČR, který tímto skončí v 

neděli 14. února 2021 v 23:59 hodin. 

 Vzhledem k ukončení nouzového stavu vydávám s účinností od pondělí 

15. února 2021 od 00:00 hodin VLASTNÍ SOUBOR BEZPEČNOSTNÍCH 

OPATŘENÍ. Níže uvedená opatření jsou platná na území římskokatolických 

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

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

dispozici dezinfekční prostředek). 

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

okamžiku přijetí svatého přijímání je možné roušku sundat. 

3. V kostele se budou dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky 

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

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

obětní dary. 

5. Úkon pozdravení pokoje bude vyjádřen pokynutím, úklonou či jiným vhodným 

bezkontaktním gestem. Podávání rukou není dovoleno! 

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

do úst! 

7. 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 vhodnou píseň. 

8. Rovněž při pohřebních bohoslužbách se nebudou zpívat písně ani se nebudou konat 

průvody. 

9. Z bezpečnostních a preventivních důvodů jsou až do odvolání pozastaveny 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). 

10.  Farní úřad v Horní Plané je až do odvolání pro veřejnost uzavřen. 

 
 S přáním Božího požehnání a jeho stálé posily 

 
P. Jan Špaček, administrátor 

 
 
 


