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n a  L i p n ě  
 

27 / 2020                        28. 6. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

Sobota 27. 6. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

13. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

Pondělí 
29. 6. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 
 

30. 6. 2020 

 Úterý 13. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

  

 

Středa 
 

1. 7. 2020 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
2. 7. 2020 

Čtvrtek 13. týdne v mezidobí 
Prosba o ochranu 

blahoslavené Marie vždy 
Panny při dovolených 

a prázdninách. 

 

   

    

Pátek 
 

3. 7. 2020 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Svátek sv. Tomáše, apoštola 
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
4. 7. 2020 

   SLAVNOST SV. CYRILA 
A METODĚJE 

Prosba o ochranu 
blahoslavené Marie vždy 

Panny při dovolených 
a prázdninách. 

 

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

NEDĚLE 

 
5. 7. 2020 

SLAVNOST SV. CYRILA 
A METODĚJE 

Za + manžela Antonína 
Procházku, rodiče, 

sourozence a ochranu 
Boží pro živou rodinu. 

 

SLAVNOST SV. CYRILA 
A METODĚJE 

Prosba o ochranu 
blahoslavené Marie vždy 

Panny při dovolených 
a prázdninách. 

SLAVNOST SV. CYRILA 
A METODĚJE 

Prosba o ochranu 
blahoslavené Marie vždy 

Panny při dovolených 
a prázdninách. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



13. neděle v mezidobí

1. čtení 
(2 Král 4, 8-11.14-16a) 

2. čtení 
(Řím 6, 3-4.8-11) 

Evangelium 
(Mt 10, 37-42) 

 
 
 
 
 
 

NOVOKNĚŽÍ – NÁSLEDOVNÍCI APOŠTOLŮ 
 

 Bratři a sestry, tak nám začal měsíc červenec. Akademický rok skončil, a to je důvod, abychom 
radostně poblahopřáli všem žákům a studentům k jeho zdárnému ukončení. A také abychom 
popřáli hezké, radostné prázdniny a zotavení. 
 Mnozí studenti uvažují, čím by chtěli být. Víte, každá doba má svá „módní“ povolání. Jednou 
jsem viděl anketu, kde měli maturanti seřadit asi čtyřicet povolání podle toho, jak jsou pro ně lukrativní. 
Na prvním místě byl lékař, na druhém místě manažer firmy… a na předposledním místě byl kněz. 
Už ani nevím, co bylo to poslední místo. 
 Kněžské povolání není tedy nijak přitažlivé. A přece se v tyto dny několik mladých mužů dává 
vysvětit na Kristova kněze. Co je k tomu vede, jaký ideál mají před očima? Svatí apoštolé Petr a Pavel – 
ti měli ideál veliký: celému světu hlásat Kristovo evangelium, celý svět seznámit s učením o lásce, 
aby podle tohoto evangelia mohli všichni lidé žít. 
 A co chtějí hlásat světu ti dnešní novokněží – následovníci apoštolů? Vždyť celý svět už 
dávno zná Kristovo učení o lásce a nenásilí. Zná je, to ano – ale nedbá na ně a necení je. Svět odvrhnul 
Kristovy ideály a vytvořil si ideály jiné. Co tedy chtějí novokněží hlásat? Hledají snad ti mladí v 
kněžství popularitu? Nebo snad peníze, dobré bydlo či bohatství? Hledají úspěch, kariéru, 
oblibu? – Ne, ne, nic takového v kněžství nenajdou. A oni to moc dobře vědí. 
 Za jakým ideálem tedy ti naši novokněží jdou? Oni našli velký poklad, který většina lidí 
ztratila. Oni našli poklad, který je potřebný nejen jim samotným, ale všem lidem dobré vůle. A právě 
to je vede k tomu, aby se o ten svůj objev podělili s ostatními lidmi. I za tu cenu, že kvůli tomu 
zůstanou svobodní a bez vlastní rodiny. I za tu cenu, že je bude někdo považovat za podivíny nebo 
dokonce za nepřátele lidské společnosti. I s tím rizikem, že nebudou pochopeni. 
 Ale ti mladí novokněží moc dobře vědí, že se najdou lidé, kteří je pochopí. Moc dobře vědí, 
že mnohým budou moci posloužit jako lékaři duší. Že mnohým budou moci jako odborníci ve výchově 
povědět, co s dětmi, když začnou zlobit. Že mnohým budou moci poradit, když se manželské vztahy v 
rodině dostanou do bodu mrazu. Že mnohým budou moci posloužit při uspořádání zmatků v duších, 
když se jim začne vytrácet smysl života. Že mnohým budou moci být učiteli života radostného a 
lepšího. 
 Jistě, všem lidem nepomohou – jen některým. Ale to přece stojí za to, aby do toho vsadili 
celou svou osobnost, celý svůj kněžský život. Svět potřebuje kvasinky dobra, aby mohl dýchat – 
a oni jsou těmi kvasinkami. Svět potřebuje svítilničky přátelského úsměvu. Svět potřebuje lidi pokojné a 
trpělivé, aby se od nich mohl pokoji a trpělivosti učit. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Proto Pán žně neustále povolává dělníky na svou žeň. 
Proto se v každé mladé generaci vyskytují mladí rytíři ducha, kteří se od mládí cvičili v dobrém, rozvíjeli 
svůj charakter, svou osobnost, aby mohli být k užitku společnosti, ve které žijí. A tak buďme Pánu žně 
vděční, za naše novokněze se modleme a na jejich nelehké, ale krásné životní cestě jim 
pomáhejme! Amen. 
 

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


