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n a  L i p n ě  
 

25 / 2020                        14. 6. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
14. 6. 2020 

SLAVNOST TĚLA A KRVE 
PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO 

Za + Františka a Antonii 
Veselých, jejich syna 

Františka a za Edmunda 
a Bohumilu Magátovy. 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE
PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO 

Za + rodiče Vladislava 
a Blaženu Smolkovy. 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE 
PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO 
Na poděkování Pánu 

Bohu za vldp. P. Tampíra 
a za + maminku, babičku 

a prababičku Josefu. 

Sobota 13. 6. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST TĚLA A KRVE
PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

 

Pondělí 
15. 6. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

16. 6. 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 Úterý 11. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

  

 

Středa 
 

17. 6. 2020 

 
 
 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

18. 6. 2020 

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí 
Prosba za zdárný průběh 

procesu blahořečení 
biskupa Josefa Hloucha. 

   

    

Pátek 
 

19. 6. 2020 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA 

 
 
 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

20. 6. 2020 

   12. neděle v mezidobí 
Na dobrý úmysl dárce. 

 

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

NEDĚLE 

 

21. 6. 2020 

12. neděle v mezidobí 
Za + vldp. Mons. Aloise 

Pekárka, mučedníka 
nacistického a 

komunistického režimu. 

 

12. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Jana a Marii 

Stoiberovy. 
 

12. neděle v mezidobí 
Za + vldp. Mons. Aloise 

Pekárka, mučedníka 
nacistického a 

komunistického režimu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 far-
ností. 
 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. 

Uzivatel
Obdélník



SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – BOŽÍ TĚLO 

AKTUALITY

1. čtení 
(Dt 8, 2-3.14b-16a) 

2. čtení 
(1 Kor 10, 16-17) 

Evangelium 
(Jan 6, 51-58) 

 
 
 
 
 
 

S RADOSTÍ VSTUPME DO ZORNÉHO POLE BOŽÍ LÁSKY 
 

 Bratři a sestry, mše svatá obyčejně začíná přáním, aby Pán byl s námi. Dnes slavíme zvláštní naplnění 
tohoto tajemného přání. Pán s námi skutečně je, on opravdu přebývá mezi námi. A nejenom svým slovem, nejen 
nějakou duchovní přítomností – Pán s námi přebývá s celým svým Tělem, Krví, duší i božstvím. 
 Je to odpověď na něco, co tkví hluboko v lidské přirozenosti: aby ti, kdo nás navždy opouštějí, nám 
zanechali něco na památku. Dobrý otec zanechá svým dětem nějaké dědictví, máme jeho fotografii nebo 
videozáznam, máme jeho milé a oblíbené předměty. Taková už je touha v lidské přirozenosti – být nějak 
spojen s těmi, co odcházejí navždycky. 
 Pán Ježíš vyšel této touze člověka vstříc. Ale on nejen vyšel člověku vstříc, on ve své lásce našel způsob, 
jak s námi přebývat a dokonce jak do nás pronikat a s námi se ztotožňovat. Proto se Kristus Pán stal naším 
pokrmem k věčnému životu. Za Kristovu přítomnost mezi námi nejlépe poděkujeme, když stále znovu s 
velikou úctou a s upřímnou láskou v srdci slavíme Nejsvětější Eucharistii. 
 Ve svátosti Eucharistie je Kristus pod způsobami chleba a vína opravdu, skutečně a podstatně 
přítomen s celým svým Tělem a Krví, duší i božstvím. Ve Mši svaté se zpřítomňuje nekrvavým způsobem 
Kristova SMÍRNÁ OBĚŤ za naše hříchy – nekrvavým způsobem se zde zpřítomňuje Kristova krvavá oběť na 
kříži, kterou Kristus Pán přináší nebeskému Otci ZA NÁS a ZA MNOHÉ na odpuštění hříchů. A 
konečně se k tomuto nekrvavému zpřítomnění Kristovy oběti na kříži připojuje svaté přijímání jakožto 
přivlastnění ovoce Kristovy oběti, jako duchovní pokrm pro věřící – jako nebeská hostina Beránkova. 
 Slavení mše svaté je pro nás okamžikem, kdy máme do Kristovy oběti vložit všechno těžké, bolestné a 
bezvýchodné, co naplňuje náš život. Vždyť on to všechno vzal na sebe a protrpěl nám cestu. My už nyní jen 
čerpáme plody z jeho oběti. Přistupovat k Eucharistii, ať už se jí klaníme nebo ji požíváme, smíme jen 
v lásce k Pánu. 
 Není a nemůže být jiné odpovědi ze strany člověka, která by byla odpovídající Boží lásce. Za lásku se platí 
láskou. Skloňme se dnes v hluboké pokoře před svým Pánem a Bohem, a vyznejme, že ne vždycky jsme byli 
vděční za vše, co pro nás vykonal. Že naše srdce byla chladná a někdy i bezcitná k našemu největšímu příteli. Že 
jsme si pro něj neudělali vždycky dost času, když on zde na nás stále čeká, dnem i nocí. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak tedy s radostí vstupme do zorného pole Boží lásky, 
dejme se touto láskou proniknout a prožívejme její oblažující životodárnou sílu. CHVÁLENÁ A VELEBENÁ 
BUDIŽ BEZ USTÁNÍ – NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST OLTÁŘNÍ – OD TOHOTO ČASU AŽ NA VĚKY VĚKŮ. 
Amen. 

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

 
 
 

BOŽÍ TĚLO V NAŠICH FARNOSTECH: 
V neděli 14. června 2020 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 13. června 2020) budeme slavit mše svaté ze 

slavnosti Těla a Krve Páně – Božího Těla. 
Při všech bohoslužbách (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. 

 

SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE: 
V neděli 14. června 2020 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 13. června 2020) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na potřeby českobudějovické diecéze. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 


