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n a  L i p n ě  
 

26 / 2020                        21. 6. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 20. 6. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

12. neděle v mezidobí 
Na dobrý úmysl dárce. 

Pondělí 
22. 6. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
23. 6. 2020 

 SVATVEČER SLAVNOSTI
NAROZENÍ SVATÉHO 

JANA KŘTITELE 
Na poděkování 

za zdárné zakončení 
akademického roku. 

 

  

 

Středa 
 

24. 6. 2020 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

25. 6. 2020 

Čtvrtek 12. týdne v mezidobí 
Na poděkování 

za zdárné zakončení 
akademického roku. 

   

 

Pátek 
 

26. 6. 2020 

 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 12. týdne v mezidobí 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

27. 6. 2020 

   13. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 
 

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

NEDĚLE 

 
28. 6. 2020 

13. neděle v mezidobí 
Za + Aloise Pamětického, 
bratra Antonína a celou 

rodinu; za rodinu Růžičkovu, 
Bendovu, Kovandovu 

a babičky Evu a Marii. 

 

13. neděle v mezidobí 
Za + manžela Pavla Frnku,

sestru Marii Frnkovou 
a za rodiče Antonii 
a Štefana Faturovy. 

13. neděle v mezidobí 
Na poděkování 

za zdárné zakončení 
akademického roku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



12. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Jer 20, 10-13) 

2. čtení 
(Řím 5, 12-15) 

Evangelium 
(Mt 10, 26-33) 

 
 
 
 

 
 

UVĚŘIT BOHU 
 

 Bratři a sestry, občas můžeme někde zaslechnout tvrzení, že víra v Boha vznikla ze strachu. 
Člověk se bál neznáma, a tak mu dal jméno, aby je mohl oslovit modlitbou, aby je mohl usmířit obětí a 
naklonit si je. Kdo takto soudí, nic nepochopil z hlubin víry v Boha. Ze strachu roste úzkost, 
zoufalství, ale nikdy ne naděje či víra. Víra roste z opačných semen, než je strach – víra roste z 
důvěry. Uvěřím jen tomu, komu mohu plně důvěřovat, na koho se mohu plně spolehnout. Komu však 
vůbec mohu na tomto světě důvěřovat? 

Vidíme, že nikdy v dějinách se vraždění, násilí, zlo nepáchalo tak systematicky a masově, v tak 
velkém stylu, jako v současné době. Technika a psychologie daly do rukou jednotlivců obrovskou moc 
zbraní a propagandy, možnost snadného ovládání a manipulování lidových mas. Kdo čekal, že násilí 
skončí s první válkou světovou, zklamal se. Kdo čekal, že násilí skončí s druhou válkou světovou, 
zklamal se ještě víc. Na šachovnici světa se změnily figurky a jména, zlo však zůstalo. 
 Otázka zní: Kdo je tím vinen? — Viníka si našli a postavili ho na lavici obžalovaných: Ježíš 
Kristus je tím viníkem! Jeho náboženství selhalo při řešení světových problémů. Aby nemuseli hledat 
vinu ve špatném myšlení, v lidských loutkách, které jsou nástroji zla, vlečou na soudnou stolici 
Krista Pána. 
 Pro Pána Ježíše ovšem není lavice obžalovaných nic nového. Přivedli ho na ni jeho současníci, 
rozhodli se udělat s ním „krátký proces“ a sprovodili ho ze světa. Ani současná doba nezůstává pozadu 
s křikem: Kristus je vinen za všechnu bídu ve světě! Jeho náboženství je jedem, opiem lidstva! Pryč s 
ním, na kříž s ním, hoden je smrti! 
 Celý Ježíšův život byl zápasem se zlem. Konec jeho života byl obklopen nenávistí. Byl to pekelný 
koncert zla, v němž hrál každý na svůj nástroj. A ten koncert zla stále trvá. Kristův kříž je věčné 
DNES. Každá lidská bolest nese na sobě pečeť příslušnosti ke Kristovu kříži. Buď se trpící člověk přidá 
do sboru rouhačů pod křížem, nebo své trápení připojí k Ježíšovu kříži. Bez víry v Kristův vykupitelský 
kříž a jeho obětující se lásku lidstvo nikdy záhadu zla na světě nepochopí a nezvládne. 
 To je cesta k zvládnutí lidské bolesti a strachu: Postavit svou víru v Boha mezi sebe a 
strach. Schoulit se do dlaně Boží. Jednoduše řečeno – UVĚŘIT BOHU. Ano, uvěřit Bohu, který nás 
každého stvořil jako jedinečný unikát mezi vším lidstvem. Každá linie na tvé dlani je tak jedinečná, že 
se u žádného člověka mezi miliardami lidí neopakuje. Každá čárka na špičce tvého prstu je jedinečná, 
nikde jinde se neopakuje. 

Každý z nás je jedinečný na celém světě. Takto tě stvořil Bůh, tak si na tobě dal záležet. Lidé 
mohou převzít tvou práci, ale nahradit tě nemohou. Jsi  nenahraditelný. Když tě Bůh takto stvořil, 
nenechá tě padnout. Ví o tobě, můžeš mu plně důvěřovat. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Víra v Boha se podobá pochodni: Čím pevněji a výš ji 
třímáš, tím lépe zahání temnoty kolem tebe. A s tímto obrazem svítící pochodně pevně kráčejme 
každodenním pozemským životem, abychom jednou — až se náš čas naplní – vešli do života věčného! 
Amen. 
 

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


