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8 / 2021                          21. 2. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 20. 2. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

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

Danu Kvíčalovou. 

 

Pondělí 
22. 2. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

23. 2. 2021 

 Úterý po 1. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

24. 2. 2021 

 
 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
25. 2. 2021 

Čtvrtek po 1. neděli postní 
Za všechny nespravedlivě 

odsouzené a umučené 
oběti bolševického režimu 

v naší vlasti. 
 

   

    

Pátek 
 

26. 2. 2021 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 1. neděli postní 
 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

27. 2. 2021 

   2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za obrácení hříšníků. 

 

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

NEDĚLE 

 
28. 2. 2021 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za živé i zemřelé 
z naší farnosti. 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
Vzpomínka na manželku,

maminku, babičku 
a tchýni paní Hildegardu 
Zlámalovou, narozenou 

1. března 1922. 

 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za obrácení hříšníků. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



1. NEDĚLE POSTNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Gn 9, 8-15) 

2. čtení 
(1 Petr 3, 18-22) 

Evangelium 
(Mk 1, 12-15) 

 
 
 
 
 
 

CO JE A CO NENÍ PRO ŽIVOT PODSTATNÉ A DŮLEŽITÉ 
 

 Bratři a sestry, proč myslíte, že je užitečné, aby člověk občas odešel „na poušť“? Uprostřed pouště 
můžeme totiž prožívat a pochopit, co JE a co NENÍ pro život podstatné a důležité. Uprostřed pouště 
zapomeneme hrát si na „Pana Důležitého“. Tam poznáme, jak závisíme na druhém vedle sebe, a ten druhý jak 
závisí na nás.  
 V této samotě duše může být člověk očištěn, může se naučit sebepoznání. Samota duše nás učí 
hledat Boha – základ života. A tak se nedivíme, že ve Svatých Písmech tolikrát slyšíme o poušti: Jan Křtitel 
volal lidi své doby na poušť k očištění, k naučení životu novým způsobem, k nové víře v Boha. Také první 
křesťané – a po nich mnozí další – odcházeli žít na čas do pouště jako poustevníci, aby se tam zbavili 
malicherností a pokušení. 
 Také o Pánu Ježíši jsme četli v dnešním evangeliu, že na počátku svého působení odešel na poušť. 
Čtyřicet dní tu Ježíš prožívá svou katarzi – očištění, aby pak přišel k lidem a hlásal, co je jedině důležité: Čas se 
naplnil, Boží království je tu. Obraťte se, změňte své smýšlení a jednání, uvěřte evangeliu! 
 S těmito slovy začínáme i my posvátnou dobu svatopostní. Ano, čas se naplnil i nám. Je i pro nás nejvyšší 
čas, abychom zanechali svých malicherností, zlozvyků, svého dosavadního prázdného způsobu života. Je i 
pro nás nejvyšší čas, abychom se celým srdcem obrátili k tomu, co je podstatné – totiž k Bohu. 
 I my potřebujeme k tomuto obrácení jít na svou poušť. Jistě, Saharu po ruce nemáme. Ale všude kolem 
nás v přírodě je prázdna dost. Anebo se zavři do své „komůrky“ a buď tam chvíli sám s Pánem Bohem. Také v 
našich kostelech jsme zcela nerušeni. Jen tam zajít, jen se zamyslit: Co je vedlejší a co je podstatné v mém 
životě? Svatá Církev nás v postní době vede k důležitému sebepoznání: Co je pro tebe důležité? Kvůli čemu se 
dokážeš snadno rozčílit? 
  Postní doba by měla pro nás znamenat toto: Prodělej si svou katarzi – očištění od malicherností, 
zlozvyků a hříchů. Nejprve je třeba, abychom rozpoznali, co není důležité – ba co je dokonce škodlivé. 
Potom je nezbytné, abychom se od toho radikálně odvrátili. A nakonec je nutné, abychom se zcela a naplno 
obrátili k Bohu a k jeho řádu lásky. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Dobrým pomocníkem na této cestě naší pouště může být 
zbožné prožívání pobožnosti křížové cesty, rozjímání o utrpení Páně. Vždyť má-li být poušť užitečná, 
nesmí být pro nás nijak pohodlná. Pane, tys na poušti překonal lidské pokušení. Pomoz, prosíme, také nám, ať 
se všem pokušením ke zlému ubráníme a vždy včas jejich špatnost prohlédneme. Neboť ty žiješ a kraluješ na 
věky věků. Amen. 

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

 
 
 

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! 
 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY: 
Pobožnost křížové cesty v našich farnostech budeme společně prožívat vždy přede mší svatou, tak jak je 

uvedeno níže: 
 Horní Planá: čtvrtek 25. února 2021 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 Černá v Pošumaví: sobota 27. února 2021 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 28. února 2021 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 28. února 2021 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 


