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n a  L i p n ě  
 

29 / 2020                        12. 7. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 

12. 7. 2020 

 
 
 
 
 
 

15. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 

15. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Marii 

a Michala Lombartovy. 
 

15. neděle v mezidobí 
Za hojnost darů Ducha 

svatého pro letošní 
novokněze. 

Sobota 11. 7. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

15. neděle v mezidobí 
Za + z rodiny Uhrinovy 

a Musilovy. 

 

Pondělí 
13. 7. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

14. 7. 2020 

 Úterý 15. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

  

 

Středa 
 

15. 7. 2020 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
16. 7. 2020 

Svátek Panny Marie 
Karmelské 

Za + předky, přátele, 
příbuzné, dobrodince 

a za duše v očistci. 

 

   

    

Pátek 

 
17. 7. 2020 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 15. týdne v mezidobí 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

18. 7. 2020 

   16. neděle v mezidobí 
Za hojnost darů Ducha 

svatého pro letošní 
novokněze. 

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

NEDĚLE 

 

19. 7. 2020 

16. neděle v mezidobí 
Za + Tomáše a Růženu 

Kukačkovy, jejich 
sourozence a rodiče. 

16. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 
 

16. neděle v mezidobí 
Za + Josefa Pavelku, 

Marii Pavelkovou 
a rodiče. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



15. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Iz 55, 10-11) 

2. čtení 
(Řím 8, 18-23) 

Evangelium 
(Mt 13, 1-23) 

 
 
 
 
 
 

ZASÉVEJTE TRPĚLIVĚ! 
 

 Bratři a sestry, mnozí z vás čtou doma Svatá Písma. A tak mi jistě dáte za pravdu, že četba Bible není 
vždy snadná. Někdy je to řeč tajemná – můžeš si ji vykládat mnoha způsoby a ještě máš pocit, že jsi to 

nejdůležitější nepostihnul. Zato dnešní radostná zvěst vypadá velmi srozumitelně. Rozsévač, semeno, půda 

úrodná a neúrodná. Nic nejasného – dnes si můžeš, milý kazateli, ušetřit práci. A přece bych vám rád řekl, že i 

dnešní evangelium má tajemné a překvapivé hloubky. 

 První, co nás může překvapit, je skutečnost, že i Boží hlas může být neúspěšný. Ze své kněžské praxe 

kazatele leccos vím o neúspěšnosti lidského hlasu jako učitele křesťanského života. Dobře vím, jak si moji 

posluchači a návštěvníci z toho, co uslyší, umějí vybírat právě jen to, co se jim hodí, co odpovídá jejich názoru 

či potřebě. 

 Pán Ježíš říká, že ani Božímu hlasu se nevede lépe. Lidé poslouchají evangelium, čtou si doma Svatá 

Písma, ale uslyší jen to, co slyšet chtějí. Upraví si smysl slova Božího podle svého – místo toho, aby upravili 

svůj život podle smyslu Božího slova! Klamou tím sami sebe – a to je nejhorší způsob podvádění. A přece to 

dělají. Proč? 

 Jedni dosud neodložili dětské náboženské představy. Ano, někteří lidé si vytvořili velmi silné 

náboženské představy hned v dětství, ale v dospělosti se jich neumí zbavit. Když uslyší něco, co jim jejich dětské 

představy nabourává, začnou propadat panice, že se jim bere víra. Své dětské botičky odložili, ale s dětskou – 

lépe řečeno dětinskou – vírou chtějí projít celým životem. Za křesťanskou víru považují pár vyprávěnek, které 

se ani nepokusili dospěle pochopit. 

 Pak jsou tu lidé, kteří považují slovo Boží za romantické blouznění. Považují totiž sami sebe za moc 

dospělé, za moc střízlivé, za „realisty“ – a slovo Boží se jim zdá být nereálné, nevhodné do drsného 

každodenního života. Kdosi ten pocit vyjádřil typickým výrokem: „Kristovo evangelium? Krásné, proč ne – ale je 

to hudba z jiného světa, podle které se v dnešním světě nedá tancovat!“ Jak hloupý a ubohý názor, viďte? Je to 

divné, ale je tomu tak. I Boží slovo padá většinou na neúrodnou půdu. 

 A to je druhá věc, která nás udivuje, když se nad ní dobře zamyslíme: Že totiž přes všechen ten úhor 
lidských srdcí se Boží políčko světa stále zelená. Stále vyrůstají noví křesťané. Kam člověk přijde, všude 

narazí na věřící lidi, přestože svou víru nijak neinzerují a nevytrubují. Ale víra z těch lidí doslova voní. 
 Boží políčko světa se zelená stále, ať je půda jak chce kamenitá. A stále to platí, jak řekl Pán Ježíš: Moc 

zrnek slova Božího jde nadarmo. Ne každý dnes uvěří v Boha, ale kdo uvěří – ten věří DOOPRAVDY. Nikdo 

na světě nemůže zabránit tomu, aby se slovo Boží stále znovu a znovu ujímalo v lidských srdcích, aby 

Boží políčko přinášelo stále novou úrodu. Ti výše uvedení sice na Božím políčku rozsévají koukol a býlí, ale my 

musíme stále znovu a trpělivě ten plevel vytrhávat, a stále znovu a trpělivě musíme do svého srdce přijímat slovo 

Boží – nezkreslené, nerozředěné a nezfalšované. 

 Pán Ježíš nás všechny vyzývá, abychom trpělivě zasévali. A když se seje, nelze očekávat současně 

sklizeň. Jiný zasévá, jiný sklízí. ZASÉVEJTE TRPĚLIVĚ – to je to nejdůležitější. Teď možná většina našich 

slov padne na skálu, ale některé se zazelená a přinese úrodu, třeba po létech. Jen je třeba trpělivě zasévat! 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Žeň přijde později, vždyť celý náš život je jen zasévání, kypření 

a hnojení půdy. Nám je stále ještě dána ta nádherná možnost podílet se na této tiché práci rozsévače. 

Máme možnost osévat Boží políčko. A tak teda: Kdo má uši k slyšení, slyš! Amen. 
 

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


