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9 / 2021                          28. 2. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

Sobota 27. 2. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
Za obrácení hříšníků. 

Pondělí 
1. 3. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

2. 3. 2021 

 
 
 
 

 Úterý po 2. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

3. 3. 2021 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

4. 3. 2021 

Čtvrtek po 2. neděli postní 
Prosba za zdárný průběh 

procesu blahořečení 
biskupa Josefa Hloucha. 

   

   14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 2. neděli postní 
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 

   

 

Pátek 

 
5. 3. 2021 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Pátek po 2. neděli postní 
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

Za živé i zemřelé 
z naší farnosti. 

  Sobota 6. 3. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
Za rodiče, bratry, sestru 

a synovce Salajovy. 

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

NEDĚLE 

 
7. 3. 2021 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
Za všechny nemocné 
i zemřelé na následky 

pandemie čínského viru 
v naší farnosti, v naší vlasti 

i kdekoliv na světě. 

 

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

3. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Josefa Tahy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Pá – 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

Uzivatel
Obdélník



2. NEDĚLE POSTNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18) 

2. čtení 
(Řím 8, 31b-34) 

Evangelium 
(Mk 9, 2-10) 

 
 
 
 
 
 

KDO VLASTNĚ JE JEŽÍŠ Z NAZARÉTU? 
 

 Bratři a sestry, dnes jsme vyslechli evangelium o Proměnění Páně. Na co jsme pomysleli, když jsme 
ho poslouchali? Asi jsme si v duchu řekli: „Vždyť ten příběh dobře známe – tolikrát jsme ho už slyšeli!“ 
 Jenže křesťanství se neměří podle toho, co z něho známe, ale zda podle něho jednáme. A většinou to, 
o čem si myslíme, že známe dokonale, zpravidla známe nejméně. Když si rodiče myslí, že znají své děti, pak 
přestanou poslouchat, co děti mluví, přestanou usilovat o jejich důvěru. A mohou si být jisti, že se jednoho dne 
dozvědí věci, nad nimiž budou žasnout. Poznají, že své děti vlastně neznali. 
 Když si děti myslí, že znají své rodiče, že je mají „prokouknuté“, pak začnou kolem nich chodit jako kolem 
kusu starého nábytku, kterého užívají. Ale nikdy je nenapadne blíž si jich všimnout, dokud někdo cizí je 
nezačne obdivovat. Když si myslí žena, že zná svého muže, když už nic nového od něho nečeká a když už 
pořádně ani neposlouchá, co říká, pak ho přestává znát. A to pak bývá okamžik, v němž ho začne poznávat a 
obdivovat někdo druhý. 
 A tak tomu často bývá i s naším křesťanstvím. Myslíme si, že už všechno známe, protože se už o nic 
nezajímáme. Není problémů ani otazníků. Kolik asi procent křesťanů si za celý život přečte aspoň jedenkrát celé 
evangelium? A přece dobře víme, že evangelium není pouhé vyprávění o dávných událostech, ale je to slovo 
živé – je to proroctví o našem jednání. Je to zrcadlo, jací jsme a co děláme. 
 A právě dnešní evangelium chce otřást naším navyklým stereotypem: I ty jsi jako ti apoštolé. Už tolikrát 
jsi slyšel Krista Pána v jeho evangeliu. Už tolik kázání jsi vyslechl, ale čím více jich slyšíš, tím méně s tebou 
pohnou. Už tolikrát jsi vyznával, že jsi katolík a že věříš v Krista, ale tu svou víru příliš nepraktikuješ. 
 Jistě jsme zažili také někdy okamžik „proměnění“ – snad ve chvíli modlitby, snad při svatém přijímání. V 
tu chvíli jsme zahlédli Kristovu velikost a krásu jeho láskyplné tváře. Ale podobně jako apoštol Petr jsme 
hned začali stavět „stan“ ze svých představ o Kristu, a do toho stanu jsme své představy o něm uzavřeli. Už ho 
přece známe! 
 Jenže Kristus Pán je jiný, než jak si ho představujeme. Je větší, než si myslíme. A tak by se v nás měla 
znovu probudit zvídavost: KDO VLASTNĚ JE JEŽÍŠ Z NAZARÉTU? A odpověď máme pohotově: To přece 
víme z katechismu, že je pravý Bůh a pravý člověk. Jistě, je to správně. Jenomže toto je pouze věroučné 
vyjádření o Kristu Pánu. To však ještě není osobní setkání s ním. 
 Stává se, že se poprvé setkáme s významnou osobností, kterou jsme dosud znali jen z vyprávění. Máme 
radost a říkáme si: Vypadá jinak, než jsem si představoval. Je mnohem lepší, než jsem si myslel. A tak je tomu i 
s Kristem Pánem. U takové osobnosti, jakou je Pán Ježíš, musíme též počítat s překvapením. Kdykoliv se nám 
podaří poznat Krista o trochu blíž, vždycky zjistíme, že je jiný, než jsme si dosud představovali. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Naší „Horou Proměnění“ – místem setkání s Pánem Ježíšem – je 
nyní oltář. A tak ho při každé mši svaté vyhlížejme vždy s novou a novou touhou a dychtivostí. A pak i nám bude 
dáno, že svým duchovním zrakem zahlédneme blíže a lépe jeho svatou oslavenou tvář! Amen. 
 

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

 
 
 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI BŘEZNU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 5. března 2021 od 14 hodin v kapli domova důchodců v Horní Plané a od 17 hodin ve farním 

kostele sv. Markéty v Horní Plané budeme prožívat první pátek v měsíci březnu. 
Nejprve bude mše svatá z pátku po 2. neděli postní. Po modlitbě po přijímání následuje pobožnost k 

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (výstav Velebné svátosti, krátká adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, 
zásvětná modlitba, svátostné požehnání). 

 

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

uvedeno níže: 
 Horní Planá: čtvrtek 4. března 2021 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 Černá v Pošumaví: sobota 6. března 2021 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 7. března 2021 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 7. března 2021 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 



 
 
 
 

FARNOSTI NA LIPNĚ A KORONAVIRUS  
 

 
 
 
 

S účinností od pondělí 1. března 2021 od 00:00 hodin až do odvolání 
vydávám 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 musí mít po celou dobu bohoslužby přes nos a ústa  

povinně nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s 

filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové 

roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Pouze v 

okamžiku přijetí svatého přijímání je možné ochranný prostředek sundat.   

3. Všichni účastníci bohoslužeb musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry 

mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba 

dodržovat rozestup od osob sedících před a za vámi. 

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 JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO! 

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 ochranného prostředku dýchacích cest, 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 křty, svatby, 

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 
 
 
 


