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12 / 2021                        21. 3. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 20. 3. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

5. NEDĚLE POSTNÍ 
Za + Jana, Boženu 

a Stanislava Rosických 
a za rodinu Ortylovu. 

 

Pondělí 
22. 3. 2021 

 

v o l n ý  d e n  
 

Úterý 
 

23. 3. 2021 

 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Úterý po 5. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

 

  

    

Středa 
 

24. 3. 2021 

  

od 17:00 – SV. ZPOVĚĎ 
18:00 – mše sv. (farní kostel) 

 
 

Středa po 5. neděli postní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

 

 

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

25. 3. 2021 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ 
PÁNĚ 

Na přímluvu blahoslavené 
Marie vždy Panny za ochranu 

nenarozeného života. 
 

   

 

Pátek 
 

26. 3. 2021 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 5. neděli postní 

 
 

 

   

 

Sobota 

 
27. 3. 2021 

   17:00 (farní kostel) 

 
 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
(„pašijová“) – mše sv. 

na památku vjezdu Páně 
do Jeruzaléma 

Na dobrý úmysl dárce. 
 
 
 
 
 
 

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

NEDĚLE 

 
28. 3. 2021 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
(„pašijová“) – mše sv. 

na památku vjezdu Páně 
do Jeruzaléma 

Za + předky, přátele, 
příbuzné, dobrodince, 

syna Prokopa 
a za duše v očistci. 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
(„pašijová“) – mše sv. 

na památku vjezdu Páně 
do Jeruzaléma 

Za živé i + členy Svatého 
růžence. 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
(„pašijová“) – mše sv. 

na památku vjezdu Páně 
do Jeruzaléma 

Na poděkování Pánu Bohu 
za vldp. P. Tampíra 

a za + maminku, babičku 
a prababičku Josefu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



5. NEDĚLE POSTNÍ

1. čtení 
(Jer 31, 31-34) 

2. čtení 
(Žid 5, 7-9) 

Evangelium 
(Jan 12, 20-33) 

 
 
 
 
 
 

NOVÁ BOŽÍ SMLOUVA S ČLOVĚKEM 
 

 Bratři a sestry, dnes je naším postním kazatelem, heroldem Krista Vykupitele, prorok Jeremiáš. 
Nabízí uzavření nové Boží smlouvy s člověkem: „Budu vašim Bohem, svůj zákon zapíšu do vašich srdcí.“ 
Tato nová smlouva se naplňuje při každém slavení mše svaté. Ježíš tu na způsob pšeničného zrna umírá – a 
plodem jeho smrti je náš život.  
 V evangeliu jsme slyšeli, jak za Pánem Ježíšem přicházeli pohané, zatímco vyvolený národ zůstával 
ve své většině lhostejný. Budeme i my naslouchat evangeliu lhostejně a bez zájmu? Pevně věřím, že mezi 
námi tomu tak nikdy nebude. Protože Pán Ježíš slibuje nový život každému, kdo ho chce 
následovat, kdo půjde za ním. 
 Ti pohané z dnešního evangelia šli za Ježíšem, aby se s ním setkali osobně, aby ho uviděli a uslyšeli. 
A co my dnes? Jak my máme jít za Ježíšem, kam my za ním půjdeme? 
 Každou neděli slyšíme pozvání na schůzku s Pánem Ježíšem ve svátostném obecenství 
lásky – při svatém přijímání. Ale také jsme zváni k setkání s Ježíšem jako léčitelem, uzdravovatelem. 
Jsme zváni ke svátosti smíření, ke svaté zpovědi.  
 Je pozoruhodné, kolik má tato svátost různých jmen. Už toto svědčí o hloubce a bohatství, které se 
jedním jménem ani nedá vystihnout: svátost pokání, svatá zpověď, svátost smíření, svátost uzdravení. 
 My jsme zvyklí chápat zpověď především jako svátost odpuštění. Proto jdeme ke zpovědi, 
abychom dosáhli odpuštění svých hříchů. Ale je třeba si zdůraznit i jiný účinek této svátosti – jedná se o její 
léčebný účinek.  
 Hřích je totiž nejen útokem na Boží lásku, nejen urážkou dobrého a milujícího Boha. Každým 
hříchem zraňuje člověk také sám sebe, své bližní a vlastně celou svatou Církev. Když rodiče hřeší 
tím, že zanedbávají děti, zraňují tím nejen sebe, ale i děti. Když děti hřeší tím, že opouštějí rodiče, zraňují 
tím nejen sebe, ale i rodiče. 
 Že by tato svátost vedla nejen k odpuštění hříchů, ale i k uzdravení? Ano, je tomu tak. Je to mocný 
prostředek k uzdravení mysli, lidské psychiky. Je to mocný prostředek k uzdravení mezilidských vztahů. Je 
to i mocný prostředek k uzdravení tělesnému. 
 Ovšem aby lék, který lékař předepíše, opravdu člověku pomohl, je třeba ho užívat tak, jak lékař 
stanoví. Stejně tak je tomu i u svátosti smíření: aby se uvolnila léčebná Boží síla, abychom došli jak Božího 
usmíření, tak pokoje a uzdravení, musíme užívat tuto svátost tak, jak nás k tomu vede svatá 
Církev.  
 Proto je třeba nejprve důkladně zpytovat své svědomí, projevit nad svými hříchy účinnou lítost, 
mít opravdové předsevzetí k polepšení svého života, při svátosti smíření se knězi upřímně, otevřeně a 
pravdivě ze svých hříchů vyznat, a nakonec vykonat uložené zadostiučinění. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Ve svátosti smíření chce Bůh nejen odpustit naše hříchy. 
Nabízí nám i uzdravení našich vzpomínek, nabízí nám uzdravení našich vztahů k lidem i k celému světu. 
Nabízí nám i uzdravení našich tělesných neduhů. Proto se vždy na každou svátost smíření dobře připravme, 
aby Bůh mohl s námi uzavřít novou smlouvu. Aby byl opravdu našim Bohem a my byli opravdu Božím 
lidem! Amen.   

 
 
 
 
 
 
 

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



AKTUALITY
 

. 
 

 
 

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

uvedeno níže: 
 Černá v Pošumaví: sobota 27. března 2021 v 16:30 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
 Frymburk: neděle 28. března 2021 v 9 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 Světlík: neděle 28. března 2021 v 10:50 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

 

PŘEDVELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ: 
Posvátná doba svatopostní je doba naší vnitřní duchovní obnovy, což by mělo vyvrcholit opravdu dobrou a 

náročnou předvelikonoční svatou zpovědí, ke které vás tímto srdečně zvu. 
Ve všech farnostech, které spravuji, můžete využít řádné termíny, které jsou uvedeny na 1. straně tohoto 

Zpravodaje farností. 
Kromě těchto řádných termínů nabízím ještě mimořádné termíny pro svatou zpověď: 

 SVĚTLÍK: středa 24. března 2021 od 17 hodin do 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (přede mší svatou) 
 HORNÍ PLANÁ: sobota 27. března 2021 od 9 hodin do 11 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 FRYMBURK: sobota 27. března 2021 od 13 hodin do 15 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 

 

ZAČÁTEK LETNÍHO ČASU: 
V noci ze soboty 27. března 2021 na neděli 28. března 2021 začíná letní čas. V neděli o druhé hodině 

ranní středoevropského „zimního“ času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času: (  )   
 

KVĚTNÁ NEDĚLE („pašijová“) – ZAČÁTEK SVATÉHO TÝDNE: 
V neděli 28. března 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 27. března 2021) vstoupíme do posledního 

týdne čtyřicetidenního půstu. Tento týden, který budeme prožívat v myšlence na Kristovo utrpení a jeho smrt, se 
nazývá Svatým týdnem. Kromě Květné neděle jsou hlavními dny Svatého týdne Zelený čtvrtek, Velký pátek a 
Bílá sobota, které se nazývají Velikonoční triduum (třídenní) a slaví se starobylou liturgií, v jejímž centru je 
smutek a pokání. 

Květná neděle je neděle, která bezprostředně předchází Velikonocím. Ve všech našich farních kostelech 
budeme slavit mši svatou na památku vjezdu Páně do Jeruzaléma. Je to oslava Kristova triumfálního vjezdu 
do Svatého města Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením. 

Liturgie Květné neděle má 3 části: 
Svěcení ratolestí – i když letos nebudeme konat průvod s ratolestmi, přesto chceme vzpomínat na 

Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma a vyznat, že Ježíš Kristus je náš Vykupitel a Pán. K posvěcení si, 
prosím, přineste vlastní ratolesti! 

Bohoslužba slova, při níž zazní zpívané pašije podle Lukáše. 
 Liturgie Květné neděle vrcholí eucharistickou obětí. 

 
 


