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24 / 2021                        13. 6. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
13. 6. 2021 

11. neděle v mezidobí 
Za + Jana Filipčíka, 

manželku Marii, syna 
Štefana a celou rodinu. 

11. neděle v mezidobí 
Za + MUDr. Jiřího 

Hendrycha. 
 

11. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti. 
 

Sobota 12. 6. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

Svátek Neposkvrněného 
Srdce Panny Marie 

Za živé i zemřelé z naší 
farnosti. 

 

Pondělí 
14. 6. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel faře)    

Úterý 

 

15. 6. 2021 

 Úterý 11. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

Středa 
16. 6. 2021 

  
 
 
  

 

Čtvrtek 

 
17. 6. 2021 

 

ZDRAVOTNÍ VOLNO !!! 
 

(po aplikaci 2. dávky vakcíny COMIRNATY proti COVID-19) 

 
 
 

    

Pátek 

 
18. 6. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 11. týdne v mezidobí 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

19. 6. 2021 

   12. neděle v mezidobí 
Prosba za zdárný průběh 

procesu blahořečení 
biskupa Josefa Hloucha. 

 

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

NEDĚLE 

 
20. 6. 2021 

12. neděle v mezidobí 
Za + Aloise Pamětického, 
bratra Antonína, rodiče 

a celou rodinu; za + rodinu 
Růžičkovu, babičky Evu 
a Marii, a za celou rodinu 
Bendovu a Kovandovu. 

 

12. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Vladislava 
a Blaženu Smolkovy. 

 

12. neděle v mezidobí 
Na poděkování Pánu Bohu 
za vldp. P. Jana Tampíra 
a za + maminku, babičku 

a prababičku Josefu. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 Ne        – čtvrt hodiny přede mší sv. 

Frymburk: 
 Út        – čtvrt hodiny přede mší sv. 
 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



11. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Ez 17, 22-24) 

2. čtení 
(2 Kor 5, 6-10) 

Evangelium 
(Mk 4, 26-34) 

 
 
 
 
 
 

CO JSME VLASTNĚ ZASÉVALI? 
 

 Bratři a sestry, evangelium dnešní neděle nás poučuje o tom, že Boží království je konečný smysl a 

cíl všeho dění na této zemi. Je proto zbytečné diskutovat o tom, kdo má či nemá pravdu. Zda věřící či 

nevěřící. Názory se vždycky budou rozcházet, a když lidé nemají dobrou vůli, tak se zkrátka a dobře 

nedomluví. Je zde však měřítko, které není věcí názoru: Je to výsledek – plod toho, co kdo zasel. Po 

ovoci poznáme, jaké je to dílo: zda dílo dobra nebo dílo zla. 

 Zaseté seménko je jako základní zárodečná lidská buňka, ve které se předává celý život. Už v tomto 

zárodku je zakódován celý život. A ten se rozvíjí a zraje velmi pomalu. I on potřebuje čas růstu. My 

musíme v trpělivosti čekat, co z toho vyroste. Zde je důležité zdůraznit, že svou vůlí a chtěním nemůžeme 

už růst ovlivnit. Tento obraz o tajemném růstu používá Pán Ježíš o Božím království. Je podobné jako růst 

seménka. Je-li zaseto dobré sémě, bude velice dobrý předpoklad, že i úroda bude dobrá. 

Zkusme toto nyní aplikovat do lidského života. Často přicházejí rodiče a stěžují si na své ratolesti: 

Vždyť jsme těm dětem dali všechno – život, zajištění života, snažili se je dobře vychovat, na školu jsme je 

dostali, a tak podobně. Ale jak je to možné, že se nám najednou nevydařily? Jisté je, že každý má dobrý 

úmysl, ale otázkou je, co jsme vlastně zasévali? Byla tam seménka dobra a lásky k Bohu? A když se nad 

sebou upřímně zamyslíme a poctivě si odpovíme, pak zjistíme, že ne vždy tomu tak bylo. Někdy nemusí být 

úplně vinni jen rodiče. Stane se, že do dětí zasévá i někdo cizí zlo a špatnost.  

 Zamysleme se nyní nad tím, co je tím „hnacím motorem“ v křesťanské výchově. A zjistíme, že to 

není nic jiného, než mít čistou duši. Když rodiče jsou sami v milosti posvěcující, potom je výchova jejich 

ratolestí dobrá, protože kolem sebe i na své děti přenášejí dobro a sílu Božího působení. Ale když rodiče žijí 

špatně a ve hříchu, když lžou, podvádějí, kradou, nedokážou být skromní a jsou bezcharakterní, potom je 

výchova jejich ratolestí zlá, protože kolem sebe i na své děti přenášejí zlo a ďábelskou sílu. 

 Pán Ježíš na této zemi zasel seménka Božího království. A v podobenstvích nám naznačil, že se 

rozroste do velikých rozměrů. Že uzraje ke žni. Že bude oddělena pšenice od koukolu. Ale to všechno se 

stane tehdy, až nebeský Otec – Hospodář uzná, že všechno dozrálo ke žni. Mějme tedy pevnou 

důvěru a buďme si jistí, že Bůh zasel dobře. I když my ten tajemný růst často nevidíme. Ono Boží království 

přesto roste a nikdo z nás neví ani jak. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Spoléhejme se na nebeského Otce, který skrze svého Syna 

buduje mezi námi své království. My sami jsme slabí a bez Boží pomoci bychom dokázali velice málo. 

Můžeme se však přičinit, abychom si zasloužili pomoc Toho, který byl, který jest a který bude až na věky 

věků. Amen. 
 

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

SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE: 
V neděli 13. června 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 12. června 2021) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na potřeby českobudějovické diecéze. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 


