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n a  L i p n ě  
 

17 / 2021                        25. 4. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
25. 4. 2021 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Za + Václava Doležala, 
syna Huberta a celou 

rodinu, za Terezii Stan- 
kovou, syna Karla a celou 

rodinu Anzingerovu. 

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za nová kněžská 

a řeholní povolání. 
 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Za nová kněžská 

a řeholní povolání. 
 

Sobota 24. 4. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

Pondělí 
26. 4. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

27. 4. 2021 

 Úterý po 4. neděli 
velikonoční 

Za + MUDr. Jiřího 
Hendrycha. 

  

 

Středa 
 

28. 4. 2021 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

29. 4. 2021 

Svátek sv. Kateřiny Sienské, 
panny a učitelky církve, 

patronky Evropy 
Na dobrý úmysl dárce. 

   

    

Pátek 
 

30. 4. 2021 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 4. neděli 
velikonoční 

 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
1. 5. 2021 

   5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Prosba o ochranu a pří- 

mluvu blahoslavené 
Marie vždy Panny 

pro všechny maminky, 
babičky, ženy a dívky. 

 

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

NEDĚLE 

 

2. 5. 2021 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Za + Václava Soukupa 
a za Josefa a Boženu 

Špilínkovy. 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za + maminku Bertu 
Krolovou a za + otce 

Pavla Krola. 
 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání)

1. čtení 
(Sk 4, 8-12) 

2. čtení 
(1 Jan 3, 1-2) 

Evangelium 
(Jan 10, 11-18) 

 
 
 
 
 
 

TOŽ JAK SE MÁTE? 
 

 Bratři a sestry, toto je nejčastější otázka, když se potkáme s někým známým. Odpovídáme na ni 

zpravidla nějakým úslovím, protože nad přesnou odpovědí bychom museli nejdřív zapřemýšlet. Tož jak 
se mám? — No tož tak, žiju. Žiju jak se dá. Narodil jsem se, jsem tady a musím se denně znovu 

snažit, abych nějak zvládnul, co život každý den přinese. 

 Každému z nás to zvládání života jde jinak. Někdo dokáže hodně, jiný méně. Někdo své životní 

problémy nezvládá. Zůstane trčet a neví, jak dál. „Měl smůlu,“ pomyslí si o něm lidé a jdou dál. 

 A co říká o osudu člověka křesťanství? Říká, že člověk byl stvořen k obrazu a podobě 
svého Stvořitele. Že člověku je dána možnost a právo, aby žil svůj život krásně, harmonicky, šťastně. 

Bůh svět stvořil a ten svět se má vyvíjet podle Božích zákonů – v přírodě, v hmotě živé i neživé. 

 Člověk má navíc svobodu. A jak – navíc? Kámen MUSÍ vždy padat dolů, rostlina MUSÍ růst 

podle řádu, který má v sobě. Zvíře si NEMŮŽE volit, zda chce létat ve vzduchu či plavat ve vodě. To 

vše zachovává zákony svého druhu. 

 Člověk má také zachovávat zákon svého druhu, avšak vědomě a dobrovolně. Vědomě a 

dobrovolně má chránit přírodu kolem sebe, vědomě a dobrovolně má tvořit Boží krásu, žít v Boží 

pravdě a radosti. Jeho život má být obrazem Božího života, tak jako něžnost a laskavost je 
obrazem Boží lásky. 

 Jenže lidé si navzájem nepomáhají. Jeden druhému spíš škodí než prospívá. Bůh proti tomuhle 

lidskému řádění postavil svá přikázání. Je tu Desatero Božích přikázání, které učí, jak mají lidé 

správně žít. A křesťané vědí, že zlo ve světě dělají ti, kteří se proti Bohu a jeho přikázáním stavějí. Kteří 

proti zákonům lásky hlásají zákony nenávisti. Ale vedle těch zlých se vždy najdou lidé slušní, 

laskaví, ochotní pomoci. A je jenom na nás, zda se přidržíme těch zlých nebo těch slušných. 

 Křesťané vědí, že Bůh Stvořitel drží s lidmi slušnými. Kristus Pán prohlásil, že je DOBRÝ 
PASTÝŘ. Především je Dobrý pastýř těch, kdož za ním jdou. Má starost o ty, kteří se z jeho stáda 

zatoulají. Kristus Pán je hledá a raduje se, když je nalezne a přivede zase zpátky. 

 Nedejme se tedy zmást, nedejme se zdeprimovat tím, že je mezi lidmi mnoho zla, že je mnoho 

zlých sklonů i v každém z nás. To je jen rub svobody člověka. To jsou jen zmetky a odpad, který vzniká 

při každém procesu tvoření, při každé práci. 

 Denně s novou chutí usilujme, abychom svou přítomnou chvíli prožili jako děti Boží. Usilujme 

o to, aby naše tvář, s níž jdeme mezi lidi, byla obrazem Boží lásky. Denně znovu usilujme, abychom 

pevně stáli na straně slušných lidí, na straně pokoje a dobra, spravedlnosti a milosrdenství. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Dobře víme, že lidé, kteří se setkávali s Ježíšem, ho 

buď následovali nebo po něm házeli kamením. Kvalita lidského života záleží na tom, jak se rozhod-

neme. Zda se přiřadíme mezi ty, co po něm házejí kamením nebo mezi ty, co ho celým svým životem 

následují. Při setkání se ptáme: „Tož jak se máte?“ A odpověď je jasná: Tož máme se tak dobře či 
tak zle, jak se rozhodneme činit dobro či zlo. Kéž vždycky zvolíme správně! Amen. 
 

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



AKTUALITY

 

 
 
 
 

 

 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V NAŠICH FARNOSTECH: 

Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie! 
Měsíc květen – máj – je nejkrásnější měsíc v roce. Je to měsíc Panny Marie. Po celý máj uctíváme v 

našich kostelích blahoslavenou Marii vždy Pannu při májových pobožnostech. 
Mým úmyslem při májových pobožnostech je vésti Boží lid k pravé mariánské úctě. Blahoslavená 

Maria vždy Panna nás vede nejjistější cestou ke svému Synu Ježíši Kristu. Nikdy nestrhuje pozornost na sebe, 
ale vždy nás směřuje ke Kristu Pánu. Vzpomeňme na její slova v Káně Galilejské: „Cokoliv vám řekne, 
učiňte!“ (Jan 2, 5) 

Proto i májová pobožnost začíná uctíváním Panny Marie v modlitbě mariánských litanií, ale jejím 
vrcholem je Nejsvětější oběť mše svaté. Základní motto májové pobožnosti zní: 

 

P E R  M A R I A M  A D  I E S U M  !  
 
 

(skrze Marii k Ježíši) 
 

Schéma májové pobožnosti v našich farnostech: 
zpívané litanie k Panně Marii (loretánská litanie nebo tzv. „bavorské“ litanie I a II) 
votivní mše svatá „O Panně Marii“ (samozřejmě pokud nám slavení votivní mše sv. „dovolí“ 

liturgický kalendář) 
na závěr mše svaté – sloky mariánské písně 

 
ČERNÁ V POŠUMAVÍ: 

o 1. májová pobožnost: sobota 1. května 2021 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí 

Panny Marie („bavorské“ litanie I ; mše sv. z 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ ; píseň č. 407) 
SVĚTLÍK: 

o 1. májová pobožnost: neděle 2. května 2021 v 11:15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

(„bavorské“ litanie I ; mše sv. z 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ ; píseň č. 407) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


