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n a  L i p n ě  
 

6 / 2021                            7. 2. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
7. 2. 2021 

5. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Dolanských, 

+ manžela Františka 
Horáčka a za syna 

Františka. 

5. neděle v mezidobí 
Za rodiče Štefana a Annu
Lučanovy, bratra Štefana,

syna Pavla Lučana, 
Helenu Deutschanovou 
a za ostatní příbuzné. 

 

5. neděle v mezidobí 
Na poděkování Pánu Bohu 

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

a prababičku Josefu. 

Sobota 6. 2. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

5. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 

Pondělí 
8. 2. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

    

Úterý 

 

9. 2. 2021 

  
10:00 

(farní kostel a hřbitov 
ve Světlíku) 

 
 

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ 
V Pánu zesnulý pan 

Šimon Frnka ze Světlíku. 

 

 

 

Středa 
 

10. 2. 2021 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
11. 2. 2021 

Památka Panny Marie 
Lurdské 

Na přímluvu Panny 
Marie Lurdské za dar 

zdraví pro vážně 
nemocnou osobu. 

 

   

 

Pátek 
 

12. 2. 2021 

 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 5. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

13. 2. 2021 

   6. neděle v mezidobí 
Za uzdravení těžce 

nemocné osoby. 
 

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

NEDĚLE 

 

14. 2. 2021 

6. neděle v mezidobí 
Za + Žofii Špačkovou, 
ten celý rod a za duše 

v očistci. 

6. neděle v mezidobí 
Za + Othmara Sackmau-
era, profesora na Vídeňské
univerzitě, narozeného 

ve Frymburku. 

 

6. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Příležitost ke svaté zpovědi: 
Horní Planá: 
 Čt        – čtvrt hodiny přede mší sv. 
 Ne        – čtvrt hodiny přede mší sv. 

Frymburk: 
 Ne        – čtvrt hodiny přede mší sv. 

Světlík: 
 Ne        – ihned po skončení mše sv. 

Černá v Pošumaví: 
 So        – čtvrt hodiny přede mší sv. 

 

 

 K udílení svátosti pomazání nemoc-
ných, k vyřizování 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 farností. 

 
 
 
 

Farní úřad v Horní Plané 

je až do odvolání pro veřejnost 

UZAVŘEN !!! 

Uzivatel
Obdélník



5. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Job 7, 1-4.6-7) 

2. čtení 
(1 Kor 9, 16-19.22-23) 

Evangelium 
(Mk 1, 29-39) 

 
 
 
 
 
 
 

NEJVĚTŠÍ VÍTĚZSTVÍ ĎÁBLA V DNEŠNÍ DOBĚ 
 

 Bratři a sestry, důležitou osobou v dnešním evangeliu je tchyně Šimona Petra. Slovo „tchyně“ nemívá u 

ženatých mužů právě ten nejlepší zvuk, protože tchyně starostlivě dohlížejí, aby jejich dcerám a vnoučkům nic 

nescházelo. Vždyť na ty muže je tak málo spolehnutí! Role tchyní bývají často nesmyslně démonizovány a 

objevují se rádoby vtipné průpovídky typu „tchyně, pivo, uzený – nejlepší je studený“ apod.  

 Dnes vystupuje na scénu tchyně prvního z apoštolů – Šimona Petra. Její zeť, jak víme, byl rybářem. 

Jistě nebyl chudák. Měl svou lodici i sítě. To byl určitý majetek, s nímž mohl svou rodinu uživit. A náhle 

zanechává Šimon rybářského povolání! Loďka zahálí a on běhá za nějakým potulným kazatelem z Nazareta. 

Dokonce i jméno si prý dal nové – Petr, to jest Skála. A získal i své přátele Jakuba a Jana Zebedeovy. Ti opustili 

stárnoucího otce a všichni běhají za tím Ježíšem! 

 Petrova tchyně si jistě kladla otázku: A kdo bude nyní živit rodinu? Zdá se, že právě z těchto starostí se 

rozstonala. A jistě si myslela, že se za ní nikdo nepřijde podívat, aby ji potěšil a povzbudil.  

 Najednou však stojí před ní – právě ten Ježíš, na kterého tolik žehrala! A vůbec nevypadá jako nějaký 

blázen, ba naopak – mile se na ni usmívá. A říká jí laskavá slova. Bere ji za ruku a zvedá z lůžka. Petrova tchyně 

vstává na nohy a je celá užaslá, neboť tento Ježíš ji právě uzdravil. A pak už dělá to, co dělají všechny ženy, 

když jsou překvapeny milou a vzácnou návštěvou. Jde, aby uchystala pohoštění, a neví, čím by hosta obnášela. 

 A my se můžeme ptát: Co se to s Petrovou tchyní stalo? Je to zdánlivá maličkost, ale ve skutečnosti velice 

významná. Pán Ježíš se na ni podíval, usmál se a podal jí ruku. Toto krásné lidské gesto známe všichni. 

Třeba z přenosů fotbalových či hokejových zápasů. V zápalu hry někdo porazí protihráče. Hned se k němu však 

vrátí, podá mu ruku, pozvedne ho, omluvně se na něj usměje – a všechno je zase v pořádku. 

 Toto gesto známe i s malými dětmi. Někam se rozběhnou, pak hapají a zoufale pláčou. Ale přiběhne 

maminka, podá dítěti ruku, pozvedne, usměje se, poví chlácholivé slovíčko či pofouká bolístku – a vše je zase v 

pořádku. 

 Ano, podat někomu ruku, kdo je docela „na dně“, to je gesto uzdravující lásky a vždycky pomáhá. 

Kolem nás se vždy najdou lidé, kteří jsou dočista na dně. A těm můžeš podat pomocnou ruku a věnovat jim 

přátelský úsměv. Ti lidé tak dostanou novou sílu k životu, postaví se znovu na nohy. 

 Největší pomoc však získá ten, kdo se chytí za ruku Pána Ježíše. Kristus Pán dokáže uzdravit 

neduhy nejen tělesné, ale i mnohem horší neduhy – totiž neduhy našeho ducha, posedlost tím Zlým. 

 Někteří lidé tvrdí, že dnes už mezi námi démoni neřádí, že prý dnešní lidé neznají posedlost zlým duchem. 

Tomu však nesmíme věřit. Jen si vezměte, kolik lidí je doslova posedlých myšlenkou na pomstu, mrzkým 

chtíčem, touhou po drogách, majetku či kariéře za každou cenu! A dobře si zapamatujte následující thesi: 

NEJVĚTŠÍM VÍTĚZSTVÍM ĎÁBLA V DNEŠNÍ DOBĚ JESTIŤ, ŽE SE MU PODAŘILO PŘESVĚDČIT TOLIK 
LIDÍ O TOM, ŽE VLASTNĚ NEEXISTUJE !!! 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Proti neexistujícímu nepříteli se opravdu těžce bojuje. My ovšem 

moc dobře víme, že ďábel existuje a že je velmi rafinovaný a nebezpečný. Nemusíme se ho však bát, neboť 

Kristus Pán svou smrtí na kříži moc ďábla zničil. Jenom jde o to, abychom se vždycky dokázali rozběhnout 

do Božího domu, když se nějaká ďábelská posedlost pokouší o nás. Kéž umíme vždycky podat pomocnou ruku 

padlým lidem a přivést je k Pánu, aby je mohl uzdravit! Amen. 

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


