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n a  L i p n ě  
 

21 / 2021                        23. 5. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
23. 5. 2021 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO – BOŽÍ 

HOD SVATODUŠNÍ 
Za + rodiče Jana a Boženu 

Marešovy, sourozence 
a za manžela Antonína 

Procházku. 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO – BOŽÍ

HOD SVATODUŠNÍ 
Za rodiče Štefana a Annu
Lučanovy, syna Štefana, 
vnuka Pavla Lučana, 
Helenu Dojčanovou 

a za ostatní příbuzné. 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO – BOŽÍ 

HOD SVATODUŠNÍ 
Za dary Ducha svatého 

pro naše farnosti. 
 

Sobota 22. 5. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO – BOŽÍ

HOD SVATODUŠNÍ 
Za dary Ducha svatého 

pro naše farnosti. 

 

Pondělí 
24. 5. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

25. 5. 2021 

 Votivní mše 
„O Panně Marii 4“ 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

  

 

Středa 
 

26. 5. 2021 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

27. 5. 2021 

Svátek Ježíše Krista, Nej-
vyššího a věčného Kněze 
Prosba za nová kněžská 

povolání. 

   

 

Pátek 
 

28. 5. 2021 
 

 

Sobota 
 

29. 5. 2021 
 

 
 

Jsem na Moravě 
 

(po velmi dlouhé době tzv. „nouzového stavu“) 
 

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

NEDĚLE 

 

30. 5. 2021 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

Za živé i zemřelé z naší 
farnosti. 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

Za + MUDr. Jiřího 
Hendrycha. 

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

Za + Vavřince Tahy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Sk 2, 1-11) 

2. čtení 
(1 Kor 12, 3b-7.12-13) 

Evangelium 
(Jan 20, 19-23) 

 
 
 
 
 
 

PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ! 
 

 Bratři a sestry, dnešní den je pro nás dnem veliké radosti. Dnes se na nás naplňuje slib Krista Pána, že nás 
nenechá osamocené. Kristus nám dnes sesílá Těšitele – Ducha svatého. 
 Přichází, aby se nám zjevil. Přichází, a naše srdce se naplňuje radostí, kterou nám tento svět nemůže vzít. 
Jenom je třeba, abychom se na chvíli zastavili, soustředili se a otevřeli se – abychom dokázali přijmout Ducha Božího 
dětství, který by v nás volal: „Nebeský Otče, já v tebe věřím, já v tebe skládám svou naději a důvěru!“ A poslyšme též 
Otcovu odpověď, s níž se k nám sklání: „Ty jsi můj milovaný syn, má milovaná dcera, v tobě jsem našel zalíbení!“ 
 Dnes, v den Letnic, nám s novou jistotou naše víra říká: to nejdůležitější na světě není hmota, materie. Pravou 
a stálou podobou jsoucna je Boží duch. Hmota je jen proměnlivé a neustálé víření sil a vztahů. Tvůrčí Duch, z něhož 
se rodí hmota – to je Duch moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně Boží, ale především je to 
LÁSKA. 
 Tak jako Duch Boží sestoupil na Pannu Marii a dal vzniknout Tělu, tak dnes nabízí totéž nám. Také skrze nás 
se chce stát Boží láska lidskou skutečností v této době, v této společnosti, v tomto prostředí. 
 Nevíme sice, kde všude na světě a v kom je právě Duch Boží při díle lásky a vykoupení, ale víme, že působí v 
mnohých křesťanech – ve Svatém otci Františkovi, v biskupech, kněžích, jáhnech, řeholnících i v laicích. Duch Boží je 
u díla i v našem světě: to je opravdu radostná zvěst. Probouzí odpor ke Zlému, inspiruje hnutí milosrdenství a lásky, 
vlévá nové myšlenky a plány k pokračování stvořitelského díla ve světě. 
 Mnohokrát jsme Božího Ducha viděli při díle: především v umělcích, ale také v mladém chlapci, plném 
rozpačitosti, který má přesto jednu skálopevnou jistotu, že bude Kristovým knězem. Ducha Božího však můžeme vidět 
i v člověku, který se dozvěděl, že zlá choroba v něm započala své ničivé dílo, a ten člověk se statečně připravuje na 
věčnost, aniž by slovem znepokojil rodinu a přátele. Duch Boží jistě působí v člověku, který bez váhání nasadí život 
pro záchranu jiných. Ducha Božího můžeme vidět v události, která jako „blesk z čistého nebe“ změní běh věcí k 
dobrému. 
 Duch Boží je u díla, nepřestává ve světě působit ani dnes – to je dnešní evangelium. Někdy to 
působení je vnitřní, hluboko pod povrchem, neviditelné a nepostižitelné. Jindy propukne navenek jako ohňostroj, 
otřese dějinami nebo jednotlivcem, jehož se to týká. 
 Duch Boží vane neustále – vane, kde chce. Je životodárný, vždy působící, mocný. Láme odpor, odstraňuje 
překážky, zasypává příkopy, bourá přehrady v našich srdcích. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak se otevři dnes tomuto Duchu synovství Božího i ty, i já, my 
všichni. Staň se též synem či dcerou Boží. Přijď, Duchu svatý, naplň naše srdce a zapal v nich oheň své 
božské lásky! Amen. 

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

 
 
 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V NAŠICH FARNOSTECH: 
 FRYMBURK: 

o 4. májová pobožnost (poslední): úterý 25. května 2021 v 17 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje (loretánská 
litanie ; votivní mše sv. „O Panně Marii 4“ ; 3 sloky písně č. 817) 

 HORNÍ PLANÁ: 
o 4. májová pobožnost (poslední): čtvrtek 27. května 2021 v 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty (loretánská 

litanie ; mše sv. ze svátku Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného Kněze ; 3 sloky písně č. 817) 
 SVĚTLÍK: 

o 5. májová pobožnost (poslední): neděle 30. května 2021 v 11:15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 
(loretánská litanie ; mše sv. ze SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE ; 3 sloky písně č. 817) 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – OBNOVA MILOSTI PŘIJATÉ PŘI BIŘMOVÁNÍ: 
V neděli 23. května 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 22. května 2021) zakončíme dobu velikonoční 

slavností Seslání Ducha svatého (Boží hod svatodušní). V tento slavný den Letnic, kdy Kristus seslal slíbeného 
Těšitele, Ducha svatého, proběhne při všech bohoslužbách obnova milosti přijaté při biřmování. 

Víme, že svátost biřmování (podobně jako křest a svěcení kněžstva) je svátost neopakovatelná a nezrušitelná, 
která biřmovanci vtiskuje nesmazatelnou pečeť. Při svatém biřmování jsme přijali pečeť darů Ducha svatého. 
Za tento veliký dar máme být Pánu Bohu vděční, a právě v den Letnic chceme milost přijatou při biřmování 
společně obnovit. 


