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31 / 2020                        26. 7. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
26. 7. 2020 

17. neděle v mezidobí 
Prosba o Boží 

milosrdenství pro Mirku, 
Petru a Veroniku. 

17. neděle v mezidobí 
Za živé i + členy Svatého 

růžence a za duše 
v očistci. 

17. neděle v mezidobí 
Za živé i + rodáky 

a farníky z naší farnosti. 

 

Sobota 25. 7. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

17. neděle v mezidobí 
Za + strýce Jakuba 
Špačka, ten celý rod 
a za duše v očistci. 

 

Pondělí 
27. 7. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

28. 7. 2020 

 Úterý 17. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

  

 

Středa 
 

29. 7. 2020 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
30. 7. 2020 

Čtvrtek 17. týdne v mezidobí 
Za všechny nemocné 
i zemřelé na následky 
pandemie COVID 19 

kdekoliv na světě. 

 

   

    

Pátek 
 

31. 7. 2020 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka sv. Loyoly 
Ignáce, kněze 

 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

1. 8. 2020 

   18. neděle v mezidobí 
Za + Růženu Študlarovou,

ten celý rod a za duše 
v očistci. 

 

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

NEDĚLE 

 

2. 8. 2020 

18. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Dolanských, 
za + manžela Františka 

Horáčka a za + syna 
Františka. 

 

18. neděle v mezidobí 
Za + Jana a Františku 

Frnkovy a za syna 
Štefana. 

 

18. neděle v mezidobí 
Za + Vavřince Tahy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



1. čtení 
(1 Král 3, 5.7-12) 

2. čtení 
(Řím 8, 28-30) 

Evangelium 
(Mt 13, 44-52) 

17. neděle v mezidobí 
 
 
 
 
 

PERLA NAŠEHO ÚSMĚVU 
 

 Bratři a sestry, v prvním čtení nás král Šalomoun učí, že ze všeho nejcennější je umění rozeznávat 
dobro a zlo. A radostná zvěst dnešní neděle také hovoří o nalezení toho nejcennějšího: o drahocenné 
perle, o pokladu, který může člověk nalézt a stát se boháčem Božího království. 
 Z mnoha pokladů, z mnoha drahocenných perel, které nám katolická víra nabízí, bych vám rád 
ukázal na jednu drahocennou perličku, abyste ji i vy dokázali pro sebe objevit. Je to perla našeho 
úsměvu. 
 Byla jednou jedna paní, kterou nikdo neznal jinak, než s věčně mrzutým výrazem. Když ji chtěl někdo 
povzbudit, bručela: „Nemohu dělat celý den hi hi hi! Já mám veliké trápení!“ Uvažujme, prosím, dnes my 
všichni: Jistě každý z nás zná ze svého okolí takové bručouny. Avšak kromě toho snad také známe lidi 
vlídné. Takové, kteří se na vás při setkání usmějí a řeknou nějaké vlídné slovíčko. Co myslíte – že by tito 
milí lidé neměli vůbec žádné trápení? Ale jistěže mají! U každého člověka jdou radosti i starosti ruku v 
ruce. 
 Jenomže radosti a starosti nejdou na stejné rovině. U katolíka – OPRAVDOVÉHO katolíka – je to jako 
na mimoúrovňové dálniční křižovatce: radost je hlouběji – mnohem hlouběji, a starosti ji proto nemohou 
dosáhnout a zničit. A toto měl na mysli Kristus Pán, když nám sliboval: Vaše srdce se bude radovat a 
vaši radost vám nikdo nevezme! 
 Pravdivost těchto Kristových slov dosvědčují životy světců. Jejich úsměv byl legitimací jejich 
zbožnosti. Říkali, že usmívat se na bližního znamená hledět na něj očima Krista Pána. Říkali, že 
úsměvem povíme cizímu člověku, že jsme v něm objevili bratra. Že úsměv je most od člověka k 
člověku.  
 Velice krásně to vyjádřila svatá Terezička Ježíškova. O nebi měla velmi osobitou představu. Říkávala, 
že nebe je místo, kde se nebudeme setkávat se studenými a lhostejnými pohledy.  
 Úsměv – to je odlesk ráje, je předzvěstí ráje. Všimli jste si, že každý se instinktivně usměje, když se 
skloní nad kočárkem s malým děťátkem? Když se usměješ na dospělého člověka, probouzíš v něm 
Boží dítě – probouzíš v něm jeho lepší JÁ. 
 Bratře milý, úsměvem rozkveteš do lidskosti. Těžkou dřinu bez radosti dokáže zastat také (s 
prominutím) třeba vůl či jiné zvíře, avšak usmívat se dokáže jen člověk. — Sestřičko drahá, úsměv je tvá 
nejkrásnější ozdoba, nejvybroušenější šperk a nejdokonalejší krášlicí prostředek. Každá žena je krásná, když 
se usmívá, a je ošklivá, když se mračí. 
 Myslím, že jsme již vyslechli celou řadu argumentů, abychom zanechali mrzoutství, a abychom byli 
vlídní a svým úsměvem pomáhali den co den činit tento zkažený a zvrácený svět radostnějším a 
hezčím. 
 Vyzdobujme se tedy perlou úsměvu každý den hned ráno, jak se probudíme. Velikým vzorem pro nás 
může být papež svatý Jan XXIII., který se každé ráno modlil: „Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si 
odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar... Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, 
kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme... Prosím tě, ať se 
vždy ovládnu, ať ze mne není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička 
humoru, kterého je také zapotřebí...“ Ano, začněme hned od rána s jiskřičkou humoru, s perlou 
úsměvu – na své domácí, na své nejbližší, ve svém zaměstnání a zkrátka všude, kam přijdeme. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Jakže to říkala svatá Terezička? Nebe je místo, kde se 
nebudeme setkávat se studenými a lhostejnými pohledy. Prosme tedy dnes Pána, abychom nosili jeho 
úsměv v srdci a abychom pomáhali šířit Boží království svou vlídností a úsměvem! Amen. 
 

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


