
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

10 / 2021                          7. 3. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

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

 
 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
Za rodiče, bratry, sestru 

a synovce Salajovy. 

Pondělí 
8. 3. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

9. 3. 2021 

 Úterý po 3. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

10. 3. 2021 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
11. 3. 2021 

Čtvrtek po 3. neděli postní 
Za dar zdraví, síly 

a hojnost Božího požehnání 
pro emeritního papeže 

Benedikta XVI. 

 

   

 

Pátek 
 

12. 3. 2021 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 3. neděli postní 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

13. 3. 2021 

   4. NEDĚLE POSTNÍ 
(„Lætare“ – růžová barva)
Na dobrý úmysl dárce. 

 

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

NEDĚLE 

 
14. 3. 2021 

4. NEDĚLE POSTNÍ 
(„Lætare“ – růžová barva) 

Za + rodiče Františka 
a Růženu Varhaníkovy, 

za sestry Vlastičku, Anču 
a Růženu. 

 

4. NEDĚLE POSTNÍ 
(„Lætare“ – růžová barva)
Za Svatého otce Františka
– za dar zdraví a hojnost 

darů Ducha svatého 
pro jeho pontifikát. 

4. NEDĚLE POSTNÍ 
(„Lætare“ – růžová barva) 
Za rodiče Josefa a Marii 

Honišovy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



3. NEDĚLE POSTNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Ex 20, 1-17) 

2. čtení 
(1 Kor 1, 22-25) 

Evangelium 
(Jan 2, 13-25) 

 
 
 
 
 
 

MUSÍME PROVÉST OČISTU SVÉ DUŠE 
 

 Bratři a sestry, neděli co neděli se scházíme v Božím domě. Proč to děláme? Protože musíme svůj vztah k 
Bohu, k náboženství, vždy znovu usměrňovat podle Písma svatého, abychom se nedostali do pověrčivých nebo 
sektářských pozic. Máme se tu stále čemu učit, stále máme své náboženské představy prohlubovat podle 
myšlení a jednání Pána Ježíše. 

Evangelium nám dnes připomíná, že velikonoce se již blíží. Pán Ježíš se pustil do čištění jeruzalémského 
chrámu: vyhnal z něho, co tam nepatří. Tak i my musíme provést očistu své duše, abychom byli Božím 
chrámem. 
 Nevěřící lidé si o nás mohou myslet např. toto: „Tihle katolíci to mají lehké. Když něco vyvedou, skočí do 
zpovědnice, pošeptají to tam – a všechno je zase v pořádku a vše jde dál jako dřív.“ Ale my dobře víme, že 
zpovědnice není automatická pračka a svátost smíření není automat na rozhřešení. Víme, že svatá zpověď je 
veliká věc – je to osobní setkání s milosrdným a milujícím Bohem. Je to léčebný proces usmíření a 
napravení našich vin. 
 Pocit neusmířené viny může na člověku ležet jako balvan. Někdy i bez osobního zavinění – třeba při 
dopravní nehodě. Ale zpravidla tu zavinění je. Člověk ty viny produkuje jako odpadky, smetí – a také je tu 
podobný problém jako s odpadky: kam s tím? Divoké skládky otravují půdu a prameny. Neusmířená, 
potlačovaná vina otravuje náš život. Ale řízené skládky odpadu jsou zdrojem surovin. A usmířená, 
odpuštěná vina se stává zdrojem radostné duchovní síly. 
 Jak má vypadat zralé, správné svědomí, osvobozené od pocitu viny? Jak vypadá ta „řízená skládka 
našeho mravního odpadu?“ Nepomůže tu potlačování, omlouvání či dokonce zapírání. Naopak je třeba se podívat 
na hřích zpříma. Poznat své viny, uznat je, distancovat se od nich a snažit se je napravit. To všechno je náplní 
naší svátosti smíření: zpytování svědomí, lítost, opravdové předsevzetí, vyznání vin a napravení. Proto 
je tato svátost tak vzácná v životě křesťana. 
 Jak má vypadat účinná lítost? Ve své podstatě lítost není věc citu a slzí, ale především věc vůle. 
Člověk nahlédne, že jednal špatně. Mrzí ho to, hanbí se, že to dopustil. Odvrátí se od té špatné věci a má pevnou 
vůli dávat si v budoucnu na sebe lépe pozor, polepšit se. V této vůli zanechat hříchu a začít žít lépe je 
jádro účinné lítosti. A potom budou i pravdivá naše slova, která říkáme před udělením svátostného 
rozhřešení: „Svých hříchů lituji a polepšení slibuji.“ 
 A jaké má být naše opravdové předsevzetí? Především má být zaměřeno na jednu věc – nesmí být 
jen takové všeobecné. Je to jako když chci vyplet trávník: Nepomůže říkat „vypleju plevel“, ale musíš začít 
vytrhávat jednotlivé kopřivy a bodláky. Opravdové předsevzetí musí být kladné: ne to, co dělat nebudu, ale to, 
co a jak dělat BUDU. A samozřejmě musí být proveditelné: nesmí být nad naše síly, nesmíme stavět vzdušné 
zámky. A konečně ať je naše předsevzetí také radostné: nehrajme si na mučedníky, když nám to půjde 
ztuha. Bez humoru a dobré mysli se nezdokonalíme. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Duchovní pokrok člověka se řídí podle předsevzetí. Jestli upadá 
znovu do chyby i ten, kdo se hodně snaží, jak bude dopadat ten, kdo se nesnaží o nic? Kdybychom se zbavili jen 
jediné chyby ročně, byli by z nás brzo znamenití lidé. Proto se učme stále hlouběji chápat, jaká je šířka a 
hloubka Boží lásky, abychom nakonec dosáhli plné míry Božích darů! Amen. 
 

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

 
 
 

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

uvedeno níže: 
 Horní Planá: čtvrtek 11. března 2021 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 Černá v Pošumaví: sobota 13. března 2021 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 14. března 2021 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 14. března 2021 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 


