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POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
31. 10. 2021 

 
 
 
 

SLAVNOST VÝROČÍ 
POSVĚCENÍ KOSTELA 
Za zemřelého Huberta 
Doležala a jeho blízké. 

SLAVNOST VÝROČÍ 
POSVĚCENÍ KOSTELA 

Za + Vladislava a Blaženu
Smolkovy a za + tetu 
Marii Kohoutovou. 

 
 

SLAVNOST VÝROČÍ 
POSVĚCENÍ KOSTELA 
Za dary Ducha svatého 
pro ty, co nám vládnou. 

    

Sobota 30. 10. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST VÝROČÍ 
POSVĚCENÍ KOSTELA 

Za Rudolfa Braunbarta, 
Anežku Braunbartovou 
a za Růženu Novákovou. 

 

 

Pondělí 
 

1. 11. 2021 

 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST VŠECH 
SVATÝCH 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

 
v o l n ý  d e n  

20:00 (farní kostel) 18:00 (farní kostel) 16:15 (farní kostel)   

Úterý 
 

2. 11. 2021 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 
VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Za všechny věrné 

zemřelé. 

 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Za všechny věrné 

zemřelé. 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 
VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Za všechny věrné 

zemřelé. 

 

Středa 
3. 11. 2021 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 
 

4. 11. 2021 

Votivní mše „Za zemřelé“ 
Za + syna Prokopa 

a za všechny + blízké. 

   

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 
VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Za všechny věrné 

zemřelé. 

 

  

Pátek 

 
5. 11. 2021 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

 

  

Sobota 6. 11. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Za všechny věrné 

zemřelé. 

 

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

NEDĚLE 

 

7. 11. 2021 

32. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Františka a An- 
tonii Veselých, jejich syna 
Františka, a za Edmunda 

a Bohumilu Magátovy.  

 

32. neděle v mezidobí 
Za + MUDr. Jiřího 

Hendrycha a za + rodiče 
Antonína a Jiřinu 

Hendrychovy. 

32. neděle v mezidobí 
Na poděkování Pánu Bohu 
za vldp. P. Jana Tampíra 
a za + maminku, babičku 

a prababičku Josefu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 jiných

záležitostech se můžete se mnou zkon-

taktovat pomocí E-mailu anebo mi

můžete zanechat vzkaz v návštěvní

knize na oficiálních stránkách našich

farností. 
 

Uzivatel
Obdélník



SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 

AKTUALITY

1. čtení 
(2 Kron 5, 6-8.10.13 – 6, 2) 

2. čtení 
(Ef 2, 19-22) 

Evangelium 
(Jan 2, 13-22) 

 
 
 
 
 
 

MÁME BÝT CHRÁMEM, V NĚMŽ PŘEBÝVÁ BŮH 
 

 Bratři a sestry, na poslední neděli mariánského měsíce října slavíme v našich chrámech slavnost výročí 
posvěcení kostela. Je to pro nás radostná událost, ale také příležitost k poděkování Pánu Bohu za všechny 
dary a milosti, které si v tomto našem chrámu vyprošujeme. 
 Při dnešní slavnosti jsme vyslechli evangelium svatého apoštola Jana. O tomto apoštolu a evangelistovi 
víme, že po Kristově zmrtvýchvstání a nanebevstoupení žil na ostrově Patmos. Zde se mu dostalo mimořádné 
milosti, když obdržel od Boha vidění nebeského Jeruzaléma. Viděl novou zemi a nové nebe. Viděl sestupovat z 
nebe od Boha svaté město – nový Jeruzalém – vystrojené jako nevěstu okrášlenou pro svého 
ženicha. Dojemně popisuje jeho stavbu, jeho složení i jeho obyvatele. Ba uslyšel dokonce mohutný hlas od 
Božího trůnu: „Hle, stánek Boží je mezi lidmi! Bůh bude mezi nimi přebývat. Oni budou jeho lidem a Bůh sám 
bude s nimi.“ 
 V každém kostele prožíváme v malém předchuť nebe a života v něm. Zde vedle sebe stojí učenec i 
prostý člověk, starý i mladý, bohatý i chudobný, zdravý i nemocný. Středem každého kostela je Beránek – 
Eucharistický Ježíš! On je tím jedinečným pojítkem. A tak tomu bude i v nebi. Stánek Boží je mezi lidmi. Bůh 
bude mezi nimi přebývat! A tak nám i tyto naše kostely připomínají nebeský Jeruzalém, do něhož se všichni 
ubíráme jako budoucí obyvatelé nebe. 

Abychom však mohli získat „nebeské občanství“, musíme se na to připravovat už zde, na této zemi. Svaté 
město bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro ženicha. V hodině smrti musíme být už dokonale připraveni – 
jako ta nevěsta! To znamená být v nebeském rouchu milosti posvěcující. 
 K jakému rozhodnutí by nás měla vést dnešní slavnost? Především bychom si měli důrazně uvědomit, že 
už zde na zemi máme být chrámem, v němž přebývá Bůh. A máme přinášet s Bohem a pro Boha oběti 
svých stavovských povinností. Potom nám bude naprosto samozřejmé, abychom se těšili na trvalé spojení s 
Kristem Pánem v nebeském Jeruzalémě – abychom se těšili na nebeského Ženicha.  
 Tam nám Pán setře každou slzu z očí, tam nebude více ani smrti, ani zármutku, ani nářku. Tam, kdo 
zvítězil, dostane veliké dědictví: Beránek bude naším Bohem a my budeme jeho lidem. Nevejde tam nic 
nečistého, ale pouze ti, jenž budou zapsáni v Beránkově knize života. Pouze ti, kteří se na to připravili. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Ti všichni budou hledět na jeho tvář a jeho jméno 
ponesou na čele. A noc už vůbec nebude, ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán 
Bůh je bude ozařovat a budou kralovat na věčné věky! Amen. 
 

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

 
 
 

KONEC LETNÍHO ČASU: 
V noci ze soboty 30. října 2021 na neděli 31. října 2021 končí letní čas. V neděli o třetí hodině ranní 

letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského „zimního“ času:  (  ) 
 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI LISTOPADU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 5. listopadu 2021 od 17 hodin ve farním kostele sv. Markéty v Horní Plané budeme prožívat 

první pátek v měsíci listopadu. 
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 CHARITU: 
V neděli 7. listopadu 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 6. listopadu 2021) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na Charitu. Z výtěžku této sbírky budou podpořeny projekty Diecézní charity 
České Budějovice. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!  



 
 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – „DUŠIČKY“ 
 

  

 
Přehled mší svatých za všechny věrné zemřelé s dušičkovou pobožností 

v našich farnostech: 

Horní Planá: 
o Úterý 2. listopadu 2021 v 20:00 hodin ve farním kostele sv. Markéty (mše sv. za všechny věrné 

zemřelé s dušičkovou pobožností) 
o Pátek 5. listopadu 2021 v 14:00 hodin v kapli v domově důchodců (mše sv. za všechny věrné 

zemřelé s dušičkovou pobožností) 
Frymburk: 

o Úterý 2. listopadu 2021 v 18:00 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje (mše sv. za všechny věrné 
zemřelé s dušičkovou pobožností) 

Světlík: 
o Úterý 2. listopadu 2021 v 16:15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (mše sv. za všechny 

věrné zemřelé s dušičkovou pobožností) 
Černá v Pošumaví: 

o Sobota 6. listopadu 2021 v 17:00 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie (mše 
sv. za všechny věrné zemřelé s dušičkovou pobožností) 

Na mši svatou s dušičkovou pobožností si můžete písemně připravit zvláštní prosby za vaše drahé zemřelé 
(tzv. „papírky s modlením“) a nejpozději přede mší svatou mi je předáte. 

V průběhu dušičkového večera anebo v nadcházejícím dušičkovém oktávu budeme navštěvovat hroby, kde 
odpočívají naši drazí zemřelí. Já osobně během dušičkového oktávu navštívím postupně všechny hřbitovy v našich 
farnostech a požehnám hroby našich věrných zemřelých. Přitom v duchu všichni prosme, aby Bůh, náš milosrdný 
Otec, naplnil na našich zesnulých své veliké dílo vykoupení a uvedl je do věčné slávy. 

 
 

Odpustky pro duše v očistci: 

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat 
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (být v milosti 
posvěcující a současně nemít zálibu ani v lehkém hříchu; svaté přijímání; modlitba na úmysl Svatého otce) je 
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Otčenáš a Vyznání víry. 

 Po celý dušičkový oktáv (tedy od 1. do 8. listopadu) je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (viz 
výše) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a 
pomodlíme se tam (třeba jen v duchu) za zemřelé. 

 

Odpočinutí věčné dej všem věrným zemřelým, ó Pane, 

a světlo věčné ať jim svítí. 

Ať odpočívají ve svatém pokoji. 

A  m  e  n  . 


