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25 / 2021                        20. 6. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 19. 6. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

12. neděle v mezidobí 
Prosba za zdárný průběh 

procesu blahořečení 
biskupa Josefa Hloucha. 

 

Pondělí 
21. 6. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

22. 6. 2021 

 Úterý 12. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

  

Středa 
23. 6. 2021 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

24. 6. 2021 

SLAVNOST NAROZENÍ 
SV. JANA KŘTITELE 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocnou osobu. 

   

    

Pátek 

 
25. 6. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 12. týdne v mezidobí 
 

Za + Libuši Šafránkovou 
v den jejího pohřbu. 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

26. 6. 2021 

   13. neděle v mezidobí 
Za živé a zemřelé z naší 

farnosti. 
 

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

NEDĚLE 

 

27. 6. 2021 

13. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Dolanských, 

za manžela Františka 
Horáčka a syna Františka. 

13. neděle v mezidobí 
Za + manžela Pavla Frnku,
rodiče Štefana a Antonii 

Faturovy a za sestru 
Marii Frnkovou. 

 

13. neděle v mezidobí 
Za + Šimona Frnku 

a za + rodiče Jana a Fran- 
tišku Frnkovy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 Út, 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



12. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Job 38, 1.8-11) 

2. čtení 
(2 Kor 5, 14-17) 

Evangelium 
(Mk 4, 35-41) 

 
 
 
 
 
 

BŮH SE UCHÁZÍ O SOUHLAS ČLOVĚKA 
 

 Bratři a sestry, jak dobře známe z hodin náboženství, jednou z vlastností Boha je jeho 

všemohoucnost. Víme, že Bůh je absolutně všemohoucí. To je sice pravda, ale zkusme se v této sou-

vislosti zeptat: Kam až sahá hranice Boží všemohoucnosti?  

 Možná se někdo nad touto otázkou pozastaví, možná se tato otázka bude někomu zdát 

nesmyslná a rozporuplná. Je-li Bůh absolutně všemohoucí, může mít jeho všemohoucnost nějaké 

hranice? On sám si stanovil v případě člověka hranici, kterou nepřekročí. To je hranice lidské 
svobody. Přemýšlejme dnes o této pravdě. 

 Mnozí lidé si myslí, že mohou všechno pochopit svou hlavou. Proto si mylně vytvoří názor, ze 

kterého pak ve své pýše a tvrdohlavosti nechtějí ustoupit. Většinu věcí však nemůžeme poznat a 

pochopit svým rozumem. Musíme je k sobě nechat přiblížit, vyzkoušet to sami na sobě, nechat 
skutečnosti do sebe vstoupit. Chceme-li se o nich něco dovědět, musíme je prostě prožít. 

 A taková byla i situace učedníků, kteří vstoupili s Pánem Ježíšem do lodičky. Museli prožít ten 

úděs, strach, a pak si uvědomili, že v Ježíšově blízkosti je to zbytečné. Všimněme si jedné 

skutečnosti: zatímco učedníci prožívají hrůzu a děs, Pán Ježíš při řádění živlů klidně spal. V takové 

situaci se přece musí každý normální člověk probudit! Ježíš však nikoliv. Protože Ježíš je Pánem 
přírody, Pánem zákonů, Pánem všeho. 

Kdo se o tom chce dovědět, musí to na vlastní kůži prožít. A tak to museli prožít i Ježíšovi 

učedníci. Po tom strachu a děsu nastalo úplné ticho… A v tom tichu si najednou uvědomili, že mají 
před sebou Někoho, kdo má neuvěřitelnou moc. Má moc, je všemohoucí, ale… ??? 

Zde se dostáváme až k tomu, co jsme vyslovili na začátku dnešní úvahy. Tato Boží 

všemohoucnost má hranice vymezené lidskou svobodou. Ten, který skutečně jako jediný umí poručit 

přírodním živlům, nemůže poručit lidské víře, lidské svobodě. 
Všechno má ve své moci, celý všehomír řídí jen svým božským slovem, ale o člověka se 

uchází. Umí poručit bouři – ta ho poslechne na jediné slovo. Ale lidské srdce, to musí být prošeno, 

tázáno, voláno. 

Bůh se uchází o souhlas člověka. Bůh se uchází o naše „ANO“. Nechce poroučet naší víře. 

Proto, jako apoštolům v dnešní události, i nám všem vytýká: Proč se bojíte, malověrní? 

 Bůh chce člověka naučit, že víra je ten nejúžasnější úkon, ve kterém člověk zakusí a pochopí, 

kdo vlastně je. Že je tvorem závislým plně na svém Stvořiteli. A Bůh má o člověka takovou starost, že 

nikdy nedovolí, aby se mu, když v něho upřímně věří a doufá, něco stalo. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Ať zuří kolem nás sebevětší bouře, ať se třeba boří 

svět, kdo má víru, ten zvítězí. Kdo má víru, ten má sílu a jistotu. Kdo věří, ten se nechvěje, neboť 

má důvěru, že je s Ježíšem na jedné lodičce! Amen. 
 

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


