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n a  L i p n ě  
 

11 / 2021                        14. 3. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 13. 3. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

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

Pondělí 
15. 3. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 
 

16. 3. 2021 

 Úterý po 4. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

17. 3. 2021 

 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

18. 3. 2021 

Čtvrtek po 4. neděli postní 
Za Svatého otce Františka 
– za dar zdraví a hojnost 

darů Ducha svatého 
pro jeho pontifikát. 

 

   

    

Pátek 

 
19. 3. 2021 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

SLAVNOST SV. JOSEFA, 
SNOUBENCE PANNY 

MARIE 

 
 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

20. 3. 2021 

   5. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Jana, Boženu 

a Stanislava Rosických 
a za rodinu Ortylovu. 

 
 
 

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

NEDĚLE 

 
21. 3. 2021 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
Za všechny nemocné 
i zemřelé na následky 

pandemie čínského viru 
v naší farnosti, v naší vlasti 

i kdekoliv na světě. 

 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Josefa Junka. 

 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Karla Vincíka, 

Anastázii Vincíkovou, 
Josefa Vincíka 

a za Rosarii Hercigovou. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

AKTUALITY

1. čtení 
(2 Kron 36, 14-16.19-23) 

2. čtení 
(Ef 2, 4-10) 

Evangelium 
(Jan 3, 14-21) 

 
 
 
 
 
 

LÆTARE, HIEROSOLYMA… VESEL SE, JERUZALÉME… 
 

 Bratři a sestry, dnešní neděle se nazývá podle starobylé tradice LÆTARE neboli VESEL SE. Jsou to 
počáteční slova vstupní antifony v misálu ke 4. neděli postní: „Lætare, Hierosolyma, et conventum 
facite, omnes qui diligitis eam; gaudete cum lætitia, qui in tristitia fuistis, ut exsultetis, et 
satiemini ab uberibus consolationis vestræ.“ („Vesel se, Jeruzaléme, jásejte nad ním všichni, kdo ho 
milujete; zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.“) 
 Jak by to bylo krásné, kdybychom uměli takhle na rozkaz změnit své pocity, svou náladu a hned se 
rozveselit a zaradovat se! Na rozkaz to nejde, ale na dobrý příklad to jde. Když někam přijde někdo mrzutý, 
pokazí náladu všem. A naopak, když přijde někdo s veselou myslí, s humorem, pomalu roztávají i 
zachmuřené a kyselé „ksichty“    . 
 Takto v nás působí Duch svatý. Bůh nás potřebuje radostné. Církev nás dnes vyzývá k radosti a 
veselí. A to je poselstvím i dnešního evangelia: i když náš svět je světem hříšníků, Bůh jej má přesto 
rád. To chce Pán Ježíš dnes nám – stejně jako tehdy moudrému a učenému farizejovi Nikodémovi – 
vysvětlit: že je zde Bůh Otec, který miluje tento svět. Že svět je dílo podivuhodné lásky.  
 My poznáváme náš svět prostřednictvím svých smyslů. Vnímáme svět hmotný. Naše fantazie si umí 
sice představit i jiný svět – svět nadpřirozený, ale ten se nám zdá být méně skutečný. Proto jej často 
odmítáme, znovu a znovu propadáme materialismu, jakési živočišnosti. Takový jednolitý, vrcholně 
materiální svět mají asi zvířata: svět smyslů a pudů. To nadpřirozené, třebaže skutečné, musí každý 
člověk objevovat osobní zkušeností. 
 Setkání s nadpřirozenem, zažití Boha, uvěření v něj – to je zážitek nezapomenutelný, který s 
člověkem otřese. Je to nahlédnutí do jiného rozměru bytí – do zcela jiného, než v jakém žijeme jako 
živočichové. Víme, že svatý apoštol Pavel při tomto setkání dočasně oslepl – a dál už nežil on, ale Kristus v 
něm. Svatý František z Assisi prohlédl a opustil domov, svatému Loyolovi Ignáci se zprotivilo zamilované 
vojenské řemeslo. Neměli bychom proto být spokojeni se svou vírou, jestliže nás neudělá jiným 
člověkem, jestliže podivuhodné věci Boží nás neudiví a nepřekvapí, jestliže se nám jeví jako něco 
samozřejmého. 
 Bůh miluje svět nelogicky. Miluje svět, který na něho nemyslí a o něho nedbá. Je to divná Boží 
láska. Bůh miluje hříšníka, který se od něho odvrací. To nejsou věci logické ani samozřejmé, zdají se být z 
lidského pohledu zcela nerozumné. Často se ptáme, proč je u Boha větší milosrdenství než spravedlnost? 
Kde je tu logika? Právě takovéhle věci umí dělat veliká LÁSKA – ta se neptá po logice, ale taková 
láska MILUJE. To je hlavním znakem lásky: nemyslí na sebe, ale na druhé. Nehledá spravedlnost pro 
sebe, nemá čas starat se o sebe, nepočítá své zásluhy, ale potřeby a dobro druhých lidí. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Prosme tedy, abychom vždy dokázali myslet víc na ty druhé 
než na sebe. Prosme Pána, abychom měli lásku, která je mostem od živočicha k dítěti Božímu, která je 
průhledem z hmotného světa do světa jiného: do milující náruče našeho nebeského Otce! 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 18. března 2021 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 Černá v Pošumaví: sobota 20. března 2021 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 21. března 2021 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 21. března 2021 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 


