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n a  L i p n ě  
 

18 / 2021                          2. 5. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 1. 5. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Prosba o ochranu a pří- 

mluvu blahoslavené 
Marie vždy Panny 

pro všechny maminky, 
babičky, ženy a dívky. 

 

Pondělí 
3. 5. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 
 

4. 5. 2021 

 Votivní mše 
„O Panně Marii 1“ 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

  

Středa 
5. 5. 2021 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 
 

6. 5. 2021 

Votivní mše 
„O Panně Marii 1“ 
Za živou i zemřelou 

rodinu. 

 

   

   14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 
 

   

 

Pátek 

 
7. 5. 2021 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti. 

 

  Sobota 8. 5. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

Svátek Panny Marie, 
Prostřednice všech milostí
Za + Stanislavu Rosickou.

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

NEDĚLE 

 
9. 5. 2021 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Prosba o ochranu a pří- 

mluvu blahoslavené 
Marie vždy Panny 

pro všechny maminky, 
babičky, ženy a dívky. 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Prosba o ochranu a pří- 

mluvu blahoslavené 
Marie vždy Panny 

pro všechny maminky, 
babičky, ženy a dívky. 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
Prosba o ochranu a pří- 

mluvu blahoslavené 
Marie vždy Panny 

pro všechny maminky, 
babičky, ženy a dívky. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příležitost ke svaté zpovědi: 
Horní Planá: 
 Čt, Pá – 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. 

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 
 

 

 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

Uzivatel
Obdélník



5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

1. čtení 
(Sk 9, 26-31) 

2. čtení 
(1 Jan 3, 18-24) 

Evangelium 
(Jan 15, 1-8) 

 
 
 
 
 

 
O PROSEBNÉ MODLITBĚ 

 

 Bratři a sestry, v dnešním evangeliu Pán Ježíš prohlašuje: „Když zůstanete spojeni se mnou, 

pak můžete prosit oč chcete a dostanete to.“ Každý z nás však zajisté učinil zkušenost, že 

o něco Boha prosil, a nakonec se nám to nesplnilo. Ale přesto bychom měli pevně věřit, že Kristus 

Pán své sliby plní, že prosebná modlitba má smysl a že nikdy není nadarmo. 

 Proč tomu máme tak pevně věřit? Kde bychom byli, kdyby nám Bůh splnil všechno, zač jsme 

se modlili! On mnohé naše modlitby nesplní tak, jak my si to představujeme a přejeme – pro-

tože nás má rád! Jistěže naše modlitby splní, ale docela jinak a vždy tak, aby to bylo pro nás 

dobré. 

 Bůh je náš nebeský Otec a jedná s námi tak, jako dobrý otec rodiny. Ten také nemůže splnit 

všechna přání svých dětí, i když děti lítostí pláčou a nevímjak škemrají. Co byste řekli otci, který by 

dal malému dítěti ostrou žiletku – jen proto, že ho o ni dítě úpěnlivě prosí? Právě proto, že má své 

děti rád, nesplní jim přání, které by dětem bylo ke škodě. 

 A tak pevně věříme, že nebeský Otec všechny naše modlitby slyší, a že je také vždy vyslyší a 

splní – jenže tak, jak to bude pro nás nejlepší. 

 Podobnou zkušenost s Bohem najdeme už ve Starém zákoně. Co se Izraelité namodlili, aby 

jim Hospodin už poslal slíbeného Mesiáše. Bůh ho poslal, ale jinak, než oni si přáli: Neposlal jim 

vojevůdce a bojovníka, ale hlasatele pokoje. Neposlal jim krále mocného a bohatého, ale krále 

lidských srdcí. 

Ano, Bůh plní lidská přání zpravidla jinak, než si lidé představují. Plní je vždy lépe a vždy 

pro naše dobro. Ovšem nestačí se jen modlit, musíme se i my sami přičinit. Již naši moudří 

předkové říkávali: Člověče, přičiň se, a Pán Bůh ti pomůže. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Zopakujme si tedy, co víme o prosebné modlitbě: 

Za prvé – Bůh vyslyší naši modlitbu tak, jak je to pro nás nejlepší. A to je často jinak, než my si 

představujeme. Za druhé – Bůh pomůže tomu, kdo se sám snaží. Lenochy Bůh nikdy podporovat 

nebude. A ještě jedna důležitá okolnost je tu: Nesmíme zapomínat na první část příslibu Pána 

Ježíše, když říká: „Zůstanete-li spojeni se mnou, pak můžete prosit oč chcete, a dostanete to.“ A 

tak vždy pamatujme na to, že rozhodující pro splnění naší prosebné modlitby je spojení s 

Kristem Pánem, jenž žije a kraluje na věky věků. Amen. 

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

 



AKTUALITY
 
 
 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V NAŠICH FARNOSTECH: 

 FRYMBURK: 
o 1. májová pobožnost: úterý 4. května 2021 v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje („bavorské“ litanie I ; 

votivní mše sv. „O Panně Marii 1“ ; píseň č. 407) 
 HORNÍ PLANÁ: 

o 1. májová pobožnost: čtvrtek 6. května 2021 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty („bavorské“ litanie I ; 
votivní mše sv. „O Panně Marii 1“ ; píseň č. 407) 

 ČERNÁ V POŠUMAVÍ: 
o 2. májová pobožnost: sobota 8. května 2021 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 

(loretánská litanie ; mše sv. ze svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí ; píseň č. 407) 
 SVĚTLÍK: 

o 2. májová pobožnost: neděle 9. května 2021 v 11:15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (loretánská 
litanie ; mše sv. z 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ ; píseň č. 407) 

 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI KVĚTNU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 

V pátek 7. května 2021 od 14 hodin v kapli domova důchodců v Horní Plané a od 17 hodin ve farním 

kostele sv. Markéty v Horní Plané budeme prožívat první pátek v měsíci květnu. 

Nejprve bude votivní mše svatá „O Nejsvětějším Srdci Ježíšově“. Po modlitbě po přijímání následuje 

pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (výstav Velebné svátosti, krátká adorace, litanie k Nejsvětějšímu 

Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba, svátostné požehnání). 
 

SBÍRKA NA POMOC PRONÁSLEDOVANÝM KŘESŤANŮM: 

Již několik let se 6. neděle velikonoční slaví jako Den modliteb za pronásledované křesťany. Spolu s 

modlitbami máme v tento den příležitost vyjádřit svou konkrétní pomoc pronásledovaným křesťanům i ve formě 

sbírky. 

Proto se bude o 6. neděli velikonoční – v neděli 9. května 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 8. května 

2021) konat při všech bohoslužbách kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Za vaše dary 

upřímné Pán Bůh zaplať! 
 

SVÁTEK MATEK: 
V neděli 9. května 2021 – o druhé májové neděli – si opět připomínáme a slavíme Svátek matek. 

Slavnostní příloha s mou gratulací ke Svátku matek vyjde v příštím (to jest v 19.) čísle Zpravodaje farností! 
 

 
 

 
  
 


