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22 / 2021                        30. 5. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

 

Pondělí 
31. 5. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

1. 6. 2021 

 Památka sv. Justina, 
mučedníka 

Za + MUDr. Jiřího 
Hendrycha. 

  

 

Středa 
 

2. 6. 2021 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

3. 6. 2021 

Památka sv. Karla Lwangy 
a druhů, mučedníků 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

   

   14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 
 

   

 

Pátek 

 
4. 6. 2021 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti. 

  Sobota 5. 6. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST TĚLA A KRVE
PÁNĚ (BOŽÍ TĚLO) 
Za Marii Bigasovou, 
zemřelou 5. května 

v nedožitých 90 letech. 

 

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

NEDĚLE 

 
6. 6. 2021 

SLAVNOST TĚLA A KRVE 
PÁNĚ (BOŽÍ TĚLO) 

Za + Boženu Mackovou, 
celou rodinu, ten celý rod 

a za duše v očistci. 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE
PÁNĚ (BOŽÍ TĚLO) 

Za živé i zemřelé z naší 
farnosti. 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE 
PÁNĚ (BOŽÍ TĚLO) 

Za + rodiče Markétu 
a Antonína Pavelkovy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 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. 

 

 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



SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

AKTUALITY

1. čtení 
(Dt 4, 32-34.39-40) 

2. čtení 
(Řím 8, 14-17) 

Evangelium 
(Mt 28, 16-20) 

 
 
 
 
 
 

BŮH JE LÁSKA 
 

 Bratři a sestry, Bůh Otec i Syn i Duch svatý ať je s vámi se všemi! Ano, dnes chceme oslavovat a obdivovat 
tajemství Nejsvětější Trojice. Chceme s pomocí Ducha svatého obdivovat tajemnou krásu Božího bytí v 
Nejsvětější Trojici. Nedělejme si žádnou naději, že toto tajemství pochopíme. Ale protože víme, že člověk je 
obrazem Božím, pokusíme se zahlédnout v nás, lidech, něco z božského „originálu“. 
 My máme totiž také trojjedinost: Máme schopnost BYTÍ, máme schopnost POZNÁNÍ a máme schopnost 
LÁSKY. Z harmonie těchto tří složek vzniká akord, souladný celek lidského života. Pouze to prvé – živé bytí – to má 
rostlina. Prvé a druhé – bytí a schopnost poznávat – to má zvíře. Avšak všechny tři – bytí, poznání a lásku – to má 
člověk, obraz Boží.  
 Hudebníci velmi dobře znají, že k libě znějícímu kvintakordu musí být všechny tři tóny – prima, tercie i kvinta – 
v pořádku. Tak je tomu i u člověka. Kde to skřípe, kde je rozvrat, tam vypadla některá složka tohoto akordu. 
 První a základní tón, prima akordu lidského života – BYTÍ – nás zavazuje vážit si života, netoužit po smrti, 
odmítat sebevraždu. Pohrdat životem, ať už svým nebo životem jiných, znamená pohrdat Bohem – dárcem všeho bytí. 
 Druhý tón, tercie akordu lidského života – POZNÁNÍ – naplňuje naše bytí těmi největšími 
dobrodružstvími: radostí z poznání dosud neznámého, zvídavostí, radostí z objevů. 
 A konečně třetí tón, kvinta akordu lidského života – LÁSKA – je nejmocnější faktor lidského života. Kdo 
pohrdá láskou, kdo odmítá lásku, odlidšťuje svou existenci, a tím se vzdaluje i Bohu. 
 To nejsrozumitelnější, co nám kdy bylo o Bohu řečeno, zní:  B Ů H   J E   L Á S K A .  Sám Kristus Pán nám v 
evangeliu připomíná: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný.“ A nezapomínejme, že řekl ještě toto: „Podle toho pozná svět, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku.“ Rozumíme tomu dobře? Jsme natolik obrazem Božím, nakolik umíme milovat – 
nakolik jsme milí.  
 Pojďme si tedy shrnout, co jsme nad tajemstvím Nejsvětější Trojice vypozorovali: Bůh, Stvořitel a původce 
všeho, je Bůh Otec – tvé bytí je dar od Boha Otce. Bůh, Slovo, Moudrost, je Bůh Syn, náš Pán Ježíš Kristus – 
jeho darem je zjevení, poznání, radostná zvěst evangelia. Bůh, zosobněná Láska, je Bůh Duch Svatý – tvá 
laskavá tvář je zrcadlem lásky Boží. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Naše bytí se stává Božím bytím, jak rosteme v poznávání, jak 
rosteme v lásce. To je život Nejsvětější Trojice v člověku. To je Boží soulad. To je dokonalý Boží kvintakord. Jak 
je to krásné! Je vpravdě důstojné a spravedlivé, vpravdě se sluší, abychom za to všechno dnes Bohu Otci, Synu i 
Duchu svatému s obdivnou radostí poděkovali. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU – JAKOŽ BYLA NA 
POČÁTKU I NYNÍ I VŽDYCKY – A NA VĚKY VĚKŮ! Amen. 

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

 
 
 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ČERVNU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 4. června 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 červnu. 
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). 

 

BOŽÍ TĚLO V NAŠICH FARNOSTECH: 
V neděli 6. června 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 5. června 2021) budeme slavit mše svaté ze 

slavnosti Těla a Krve Páně – Božího Těla. 
Po homilii požehnám podle starobylé tradice rostliny, květiny, věnečky apod., které si na mši svatou 

přinesete. 
Po modlitbě po přijímání bude krátká adorace před vystavenou Velebnou svátostí. Při závěrečném 

svátostném požehnání nejprve požehnám Velebnou svátostí přítomnému Božímu lidu, a pak budu žehnat 
Velebnou svátostí naší obci do ostatních tří hlavních světových stran. 

 


