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n a  L i p n ě  
 

15 / 2021                        11. 4. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
11. 4. 2021 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(svátek Božího milosrdenství) 

Za + manžela Václava 
Mráze, bratra Jakuba 

a za rodiny Mrázů 
a Rynešů. 

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
(svátek Božího milosrdenství)

Za + manžela Karla 
Bejdáka, rodiče z obojí 

strany a za + sestru 
Kristýnu. 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(svátek Božího milosrdenství) 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

Sobota 10. 4. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
(svátek Božího milosrdenství)

Za živé i + z naší 
farnosti. 

Pondělí 
12. 4. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 
 

13. 4. 2021 

 Úterý po 2. neděli 
velikonoční 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

  

Středa 
14. 4. 2021 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
15. 4. 2021 

Čtvrtek po 2. neděli 
velikonoční 

Za všechny nemocné i zemřelé 
na následky pandemie čín- 
ského viru v našem městě, 
v našich farnostech, v naší 

vlasti a vůbec kdekoliv 
na celém okrsku zemském. 

 

   

 

Pátek 
 

16. 4. 2021 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 2. neděli 
velikonoční 

 
 
 
 
 

  
 

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

17. 4. 2021 

   3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Na dobrý úmysl dárce. 

 

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

NEDĚLE 

 

18. 4. 2021 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Za + Kateřinu Kubovskou,  

ten celý rod a za duše 
v očistci. 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za + rodiče Marii 

a Michala Lombartovy. 
 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Za + Šimona Frnku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (svátek Božího milosrdenství)

1. čtení 
(Sk 4, 32-35) 

2. čtení 
(1 Jan 5, 1-6) 

Evangelium 
(Jan 20, 19-31) 

 
 
 
 
 
 

POKOJ VÁM ! 
 

 Bratři a sestry, když se s někým potkáme, obyčejně se pozdravíme „Dobrý den“ anebo „Chvála 
Kristu a Panně Marii“. Pán Ježíš v dnešním úryvku evangelia pozdravil své učedníky jinak: „POKOJ 
VÁM !“ Takto je pozdravil, když se jim zjevil ve večeřadle. Hned třikrát jim tak řekl, aby to věděl každý, 
jaký velikonoční dar jim po Zmrtvýchvstání přináší. 
 Tento velikonoční dar – pokoj – přináší Kristus Pán i nám, dnešním lidem. A celému dnešnímu 
světu. Ale dnešního člověka hned napadají pochybnosti: Kde tedy ten Kristův pokoj je? Cožpak je 
na světě méně sporů a hádek, méně válek a násilí? 
 Odpověď na tuto naši pochybnost dává Kristus Pán sám. Při loučení s apoštoly totiž řekl: „Pokoj 
vám zanechávám, SVŮJ pokoj vám dávám. Ne takový, jaký dává svět. JÁ vám jej dávám! “ 
 Podle těchto Ježíšových slov je tedy na světě dvojí pokoj: Mír, který vyjednávají lidé — a 
pokoj, který nabízí Kristus Pán. Je dobře si toto dvojí uvědomit. Je dobře toto dvojí rozeznávat. Mír 
ve světě je veliká věc, to víme všichni. Víme, jak namáhavé bývá jeho vyjednání. Ale víme také, jak je 
tento mír křehký a nestálý – ať je to domácí mír v rodině či ať je to mír mezi národy a státy. 
 Dar pokoje, který nabízí Zmrtvýchvstalý Kristus, to je jistota a bezpečí víry. To je pokoj, který 
tento svět nemůže dát. Můžeme to jasně vidět na apoštolu Tomášovi. Je to skeptik, který nedá na po-
vídačky. Je realista, chce hmatatelné důkazy. Není mu v té jeho nedůvěře dobře, ale nemůže jinak. Pak 
mu Pán Ježíš nabídne svůj pokoj – a Tomáš pln radosti volá: „Pán můj a Bůh můj!“ 
 Všimněme si dobře jedné věci: Kristus Pán ani slovíčkem nepokáral Tomáše za jeho počáteční 
pochybování. Stejně tak i my, dnešní katolíci, máme právo na své pochybnosti ve víře. Není to 
tedy hřích, když o něčem pochybuješ, když ti není něco jasné. Je to důkaz, že samostatně přemýšlíš, že 
používáš svého rozumu – že nemáš hlavu jen na to, aby ti nepršelo do krku    ! 
 Ale zároveň je to i důkaz, že ještě málo víš. Hříšné není pochybování, hříšná je až lenost, 
když se nesnažíš své pochybnosti si vyjasnit, vědomosti doplnit, když neusiluješ o hledání pravdy. 
 Pán Ježíš říká Tomášovi: „Tys uvěřil, protože ses přesvědčil. Sáhl sis na mne, uslyšels mne, 
uviděls mne. Ale blahoslavení jsou ti, kteří mne neuvidí a přece uvěří.“ A toto se týká nás. My se 
nesetkáváme s Kristem Pánem viditelně, nemůžeme si na něho sáhnout vlastní rukou. My jsme 
odkázáni na to, abychom uvěřili svědectví těch, kteří Krista po Zmrtvýchvstání na vlastní oči uviděli, na 
vlastní uši uslyšeli a vlastníma rukama se ho dotýkali.  
 Avšak „notorický skeptik“ se může ještě ozvat: Dobrá, ale co z toho budu mít, když uvěřím? — 
Evangelista Jan na to odpovídá jasně: „Toto jsem zaznamenal, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn 
Boží, a s vírou abyste měli NOVÝ ŽIVOT v jeho jménu.“ Ano, abychom měli nový, smysluplný, 
pokojný život! Život v tom pokoji, který dává Kristus, a který tento svět nemůže nikdy dát. Život v 
takové důvěře v Boha, že ji nerozvrátí ani ty největší zmatky světa kolem nás. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Tak silné a mocné důvěře v Boha se nenaučíme naráz. 
Takový důvěrný vztah ke Kristu Pánu roste v člověku pomalu, po celá léta. Mějme tedy trpělivost ve 
svém „tomášovském“ hledání a nikdy nepovolme! Poděkujme dnes Pánu, že jsme si ten vztah mohli 
upevnit o svátcích, a že ten vztah můžeme dnes a každou neděli upevňovat víc a víc při setkání s 
Kristem Pánem ve Velebné svátosti! Amen. 
 

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


