ZPRAVODAJ FARNOSTÍ
n a

L i p n ě

31 / 2019
POŘAD
BOHOSLUŽEB

NEDĚLE

28. 7. 2019

Horní Planá

Frymburk

Světlík

Černá v Pošumaví

8:00 (farní kostel)

9:45 (farní kostel)

11:30 (farní kostel)

17. neděle v mezidobí
Za celou rodinu
Tomášovu a Langovu.

17. neděle v mezidobí
Za živé i + členy Svatého
růžence a za duše
v očistci.

Sobota 27. 7. 2019
17:00 (farní kostel)

28. 7. 2019
Pondělí
29. 7. 2019

POUTNÍ MŠE SVATÁ
(TITULÁRNÍ SLAVNOST
17. neděle v mezidobí
SV. JAKUBA STARŠÍHO, Prosba za zdárný průběh
APOŠTOLA)
procesu blahořečení
Za živé i + rodáky
biskupa Josefa Hloucha.
a farníky z naší farnosti.

v o l n ý

d e n

17:00 (farní kostel)

Úterý

Úterý 17. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně
nemocnou osobu.

30. 7. 2019
Středa
31. 7. 2019
Čtvrtek

17:00 (farní kostel)
Památka sv. Alfonsa Marie
z Liguori, biskupa a učitele
církve

1. 8. 2019

Za + rodiče Fukovy,
zetě Josefa, za rodinu
Mixovu a Kotyzovu.

Pátek

(kaple v domově důchodců)

2. 8. 2019

14:00
Votivní mše „O Nejsvětějším
Srdci Ježíšově“

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

17:00 (farní kostel)

Sobota

18. neděle v mezidobí
Za živé i + z rodiny
Uhrinovy a Musilovy.

3. 8. 2019
NEDĚLE
4. 8. 2019

8:00 (farní kostel)

9:45 (farní kostel)

11:15 (farní kostel)

18. neděle v mezidobí
Za + manžela Václava
Mráze, bratra Jakuba
a za rodiče Mrázovy
a Rynešovy.

18. neděle v mezidobí
Za + P. Antonína Zdeňka
Kováře OFMCap.

18. neděle v mezidobí
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, Pá – čtvrt hodiny přede mší sv.
 Ne
– čtvrt hodiny přede mší sv.


Frymburk:

 Út, Ne – čtvrt hodiny přede mší sv.


Světlík:

 Ne


Černá

 So

– ihned po skončení mše sv.

v Pošumaví:
– čtvrt hodiny přede mší sv.

K udílení svátosti pomazání nemocných, k vyřizování křtu, svatby, 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.
Budete-li chtít, můžete mne navštívit na
faře v Horní Plané. V tomto případě vás
prosím, abyste si termín setkání se mnou
pro jistotu předem domluvili.

17. neděle v mezidobí
1. čtení

2. čtení

(Gn 18, 20-32)

Evangelium

(Kol 2, 12-14)

(Lk 11, 1-13)

UMÍME SE DOBŘE MODLIT?
Bratři a sestry, dnešní evangelium klade každému z nás důležitou a zásadní otázku: Umíme se dobře modlit?
Ježíšovi učedníci prosí, aby je Pán Ježíš naučil modlit se. Zřejmě se uměli modlit tak málo, jako to umíme i my. Ještě že
Bible nelíčí učedníky Ježíšovy jako nějaké nadlidské hrdiny! Apoštolé a všechny biblické postavy jsou normální živí lidé se
svými chybami a nedostatky – jsou to lidé jako my.
Apoštolé měli při modlitbě asi také někdy špatný pocit, jako míváme my. Kdosi to přirovnal ke špatnému
telefonování: Mluvím do sluchátka a ani jistě nevím, jestli jsem vůbec řádně spojen. A když jsem spojen, zase nevím, jestli
tam na druhé straně linky vůbec někdo poslouchá. A když už někdo poslouchá, nevím, zda mi dobře rozumí. A pokud mi
přece jen rozumí, tak nevím, jestli jej natolik zajímám, aby se pro mne nějak angažoval.
Čemu nás vlastně Pán Ježíš učí? Především požaduje, abychom se nemodlili jako pohané. Ti se snaží svým
bohům mnohomluvně vysvětlit, co a jak potřebují. Bůh to ví mnohem lépe, než to víme my sami.
Dále požaduje, abychom se nemodlili jako farizejové. Těm záleželo hlavně na tom, aby si toho co nejvíce lidí
všimlo a aby chválili jejich zbožnost.
Rovněž si nemáme dělat starosti, jaká slova při modlitbě používat. Nezáleží na tom, v jaké formě se
modlíme a které modlitby odříkáváme. Je totiž potřeba, abychom se zbavili pocitu, že Boha je třeba nějak uprošovat, nutit,
aby jednal tak či onak. Cílem modlitby totiž není změnit jednání Boha, ale změnit jednání naše vlastní. Cílem modlitby
není donutit k jednání Boha, ale sebe: Jako my odpouštíme, tak ty, Bože, odpusť nám.
Pán Ježíš na žádost apoštolů odpověděl tím, že je naučil modlitbě Otčenáš. Kdysi byla tato znalost Otčenáše u
lidí naprostou samozřejmostí. Když někdo dobře něco pověděl, tak byl hodnocen úslovím „odříkal to jako Otčenáš“. Dnes už
je řada našich dětí a vnoučat, kteří tuto základní modlitbu vůbec neznají.
A co my, křesťané? My zajisté Otčenáš „odříkat“ dokážeme. Ale učíme se podle této modlitby také žít? Pokud
tomu tak není, máme vůbec právo se Otčenáš modlit? A tak si nyní udělejme takovou malou „prověrku“ Otčenáše:

Nikdy bychom neměli říkat:

OTČE – když se nechováme jako Boží děti.
NÁŠ – jestli nejsme se svými bližními spojeni opravdovou láskou.
JENŽ JSI NA NEBESÍCH – když myslíme jen na věci pozemské.
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ – jestli toto svaté jméno Boží sami znesvěcujeme.
PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ – když hledáme jen hmotné úspěchy.
BUĎ VŮLE TVÁ – pokud nejsme ochotni zachovávat Desatero Božích přikázání.
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ – nestaráme-li se o bídu a nouzi druhých lidí.
ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY – jestliže někoho nenávidíme.
NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ – máme-li v úmyslu hřešit.
ZBAV NÁS OD ZLÉHO – když sami proti zlu nebojujeme.
AMEN – jestliže nebereme každé slovo Otčenáše upřímně a opravdově.

Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Až se budeme při mši svaté společně modlit Otčenáš, kéž v něm zazní
všechna opravdovost našeho odhodlání tuto modlitbu Páně nejen odříkat, ale také podle ní žít, abychom se jednou mohli u
nebeského Otce v jeho království radovat až na věky věků. Amen.
Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.

AKTUALITY
 JAKOBI-FEST ANEB NĚMECKO-ČESKÁ POUŤ K SVATÉMU JAKUBOVI STARŠÍMU VE SVĚTLÍKU:
Milovaní bratři a sestry, drazí poutníci k svatému Jakubovi, přátelé Boží!
Srdečně vás všechny zvu na tradiční Jakobi-Fest aneb německo-českou pouť ke cti sv. Jakuba
Staršího, apoštola, hlavního patrona Římskokatolické farnosti Světlík.
V neděli 28. července 2019 v 11 hodin se koná u historické kašny na návsi malý koncert dechové
hudby. Po shromáždění poutníků u kašny bude v 11:15 hodin zahájen průvod za doprovodu dechové hudby
do farního kostela sv. Jakuba Staršího.
V 11:30 hodin bude zahájena ve farním kostele slavná koncelebrovaná poutní mše svatá v německém
a českém jazyce z titulární slavnosti sv. Jakuba Staršího, apoštola. Hlavním celebrantem bude emeritní opat
premonstrátského kláštera v hornorakouském Schläglu Jeho Milost P. Martin Felhofer, OPraem.
Bezprostředně po skončení mše svaté se koná vzpomínka na zemřelé na hřbitově.
Od 13 hodin jste všichni srdečně zváni do obecního sálu ve Světlíku k tradičnímu posezení s
pohoštěním.
 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI SRPNU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU:
V pátek 2. srpna 2019 od 14 hodin v kapli domova důchodců v Horní Plané budeme prožívat první pátek
v měsíci srpnu.
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).

