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n a  L i p n ě  
 

19 / 2021                          9. 5. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

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

 
 

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

Pondělí 
10. 5. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
11. 5. 2021 

 Votivní mše 
„O Panně Marii 2“ 

Na poděkování Pánu Bohu
a blahoslavené Marii vždy
Panně za dar svátostného 
kněžství v den 19. výročí 

kněžského svěcení. 

 

  

Středa 
12. 5. 2021 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

13. 5. 2021 

Svátek Panny Marie 
Fatimské 

Na přímluvu Panny Marie 
Fatimské za duchovní ob- 

novu našeho národa. 

 

   

 

Pátek 
 

14. 5. 2021 

 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Svátek sv. Matěje, apoštola 
 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 
 

15. 5. 2021 

   SLAVNOST NANEBE-
VSTOUPENÍ PÁNĚ 

Za + Branislava 
Ostrovského. 

 

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

NEDĚLE 

 
16. 5. 2021 

SLAVNOST NANEBE-
VSTOUPENÍ PÁNĚ 

Za + kanovníka P. Michala 
Tkáče, varhaníka a učitele 
Maxmiliana Schaffranka 

a za Jana Grilla. 

 

SLAVNOST NANEBE-
VSTOUPENÍ PÁNĚ 
Za + rodiče Marii 

a Michala Lombartovy. 
 

SLAVNOST NANEBE-
VSTOUPENÍ PÁNĚ 
Za + Marii a Josefa 

Pavelkovy, za Terezii 
a Šimona Dulovcovy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Sk 10, 25-26.34-35.44-48) 

2. čtení 
(1 Jan 4, 7-10) 

Evangelium 
(Jan 15, 9-17) 

 
 
 
 
 
 

TO JE MÉ PŘIKÁZÁNÍ, ABYSTE SE MILOVALI NAVZÁJEM 
 

 Bratři a sestry, hlavní myšlenkou dnešního slova Božího je láska. Je to slovo často používané – a také zneužívané. 

Kolik lidí dnes mluví o lásce, a přitom myslí jen na sebe. A tak je na každém z nás, abychom dobře zvážili svou lásku a 

prosili Pána o vzácný plod lásky, totiž o odpuštění.  
 Vrcholem dnešního „školení“ o lásce je Janovo evangelium. Tento text patří ke klenotům Svatých Písem – k veršům, 

které by každý křesťan měl znát zpaměti: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem.“ 

 Vidíme, že Kristus Pán nám tu přikazuje lásku – přikazuje nám, abychom se vzájemně milovali. A my se můžeme 

ptát: Je vůbec možno přikazovat lásku? Cožpak neplatí, že srdci poručit nelze? Jestli je nám někdo na první pohled 

sympatický nebo protivný, to je věc citu, nikoliv vůle. O co tedy vlastně Pánu Ježíši jde? 

 Abychom to správně pochopili, zkusme uvažovat o tom, co dělá láska s člověkem. Známe to ze zkušenosti: láska 

mění všechno naše jednání, smýšlení, ve všem vyhledává dobro těch, které si zamilujeme. A právě to vyhledávání dobra 
u druhých lidí, tento způsob jednání milujícího člověka, se dá naučit. To se dá nacvičit v trvalou a vynikající vlastnost, totiž 

LASKAVOST. 

A toto chce po nás Pán Ježíš – abychom byli laskavými lidmi. Laskavost člověka se projevuje v bezpočtu podob. 

Nedá se nějak exaktně popsat, ale všichni hned víme, o co běží, co se tím míní, když o někom prohlásíme: To je laskavý 

člověk. A ještě obtížněji by se dalo popsat, co prožívá laskavý člověk sám v sobě, uvnitř – ve svém srdci, když má někoho 

rád. Prožívat lásku jako člověk laskavý, to je prožitek nepopsatelný. Patří k nejhlubším a nejkrásnějším prožitkům člověka 

vůbec. Proč tomu tak je? Protože se jedná o setkání se zdrojem lásky – s Bohem. 

 Lidé lásku rádi rozdělují do různých kategorií. Hovoříme o lásce nižší a vyšší. Ale tak tomu není. Žádné dva druhy 

lásky na světě nejsou. Je jen jediná láska – láska Boží. BŮH JE LÁSKA. Buď něco láska JE, a pak je to Boží láska, anebo to 

NENÍ vůbec žádná láska. Proto dnes mohl říci svatý apoštol a evangelista Jan: „Kdo nemiluje, ten Boha nezná.“ 

Je tomu tak. Kdo nemiluje, stojí mimo realitu lidského života. Boží láska, to není náplast tam, kde chybí láska lidská. 

Boží láska – to je sám život, žitý po lidsku. Jen člověk laskavý žije opravdu jako ČLOVĚK. Kdo není laskavý, ten neví to 

hlavní o sobě a o Bohu. Takový nelaskavý člověk ve skutečnosti žije jako nějaké zvíře. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Takhle tedy může být láska přikázáním. Je to příkaz, abychom svůj život 

prožili po lidsku, abychom se naučili žít jako laskaví lidé. A to dá práci a námahu. Ale stojí to za to. A tak se dnes všichni 

s radostí pojďme přihlásit mezi učedníky laskavosti! Amen. 
 Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c. 

 
 
 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V NAŠICH FARNOSTECH: 
 FRYMBURK: 

o 2. májová pobožnost: úterý 11. května 2021 v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje (loretánská litanie ; 
votivní mše sv. „O Panně Marii 2“ ; píseň č. 407) 

 HORNÍ PLANÁ: 
o 2. májová pobožnost: čtvrtek 13. května 2021 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty (loretánská litanie ; mše 

sv. ze svátku Panny Marie Fatimské ; píseň č. 407) 
 ČERNÁ V POŠUMAVÍ: 

o 3. májová pobožnost: sobota 15. května 2021 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie 
(„bavorské“ litanie II ; mše sv. ze SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ ; píseň č. 407) 

 SVĚTLÍK: 
o 3. májová pobožnost: neděle 16. května 2021 v 11:15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího („bavorské“ 

litanie II ; mše sv. ze SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ ; píseň č. 407) 
 

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! 



SSS VVV ÁÁÁ TTT EEE KKK    MMM AAA TTT EEE KKK    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Jakub Smolík — Ave Maria) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V neděli 9. května 2021 – o druhé májové neděli – si opět připomínáme a slavíme Svátek matek. 
Dovolte i mně, milé maminky, babičky, dívky a ženy, abych se připojil k dlouhé řadě gratulantů, a ze 

srdce vám k vašemu svátku poblahopřál. Především však vás všechny svěřuji pod ochranný mateřský plášť 
Královny máje – naší nebeské Matky, blahoslavené Marie vždy Panny. 

Přijměte ode mne upřímné poděkování za vaši lásku, symbolickou 
„kytičku“ a + požehnání do dalších dnů vašeho života! 

A ještě pro vás mám malý hudební dárek: Na www stránkách našich farností si můžete poslechnout 
nádhernou písničku Jakuba Smolíka „Ave Maria“. 

 

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

 

Vracím se domů, zase mířím tam, 
kde měl jsem dávno být, 

ministrant na kůru co zpívával Ave Maria. 
A táta s mámou už na práh mi naproti nepřijdou, 
neřeknou jako dřív, tak buď zdráv, Ave Maria. 

 
Dnes už se loučím mnohem, mnohem hůř, 

s každou vteřinou, 
když jsem šel světem jen tak naboso 

s tváří nevinnou, 
kdy hlavou netáhly mi mraky, 
dík mámo za ty krásný roky, 

Ave Maria, Ave Maria 

 
Ave Maria, Ave Maria 

[: proč člověk v očích slzy tajně skrývá, 
když táta s mámou ve vzpomínkách zpívá 

Ave Maria — Gloria :] 
 
 

Kdo líp než táta o svý holce ví, že ho postrádá, 
že slýchá ve snech, jak zpívají Ave Maria.  

Vím, jednou cestou že už netrefím, 
a to tou do dětství, 

a tak v duchu s tátou zpívám si Ave Maria. 
 

Proč život drobné mince zpátky 
nám nikdy nevrací, 

ty zatoulané střípky štěstí ztracených radostí, 
proč člověk v očích slzy tajně skrývá, 

když táta s mámou ve vzpomínkách zpívá 
Ave Maria, Ave Maria 

 
Ave Maria, Ave Maria 

[: proč člověk v očích slzy tajně skrývá, 
když táta s mámou ve vzpomínkách zpívá 

Ave Maria — Gloria :] 
Ave Maria — Gloria 
Ave Maria — Gloria 

 


