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n a  L i p n ě  
 

26 / 2021                        27. 6. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

Sobota 26. 6. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

13. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti. 

Pondělí 
28. 6. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
29. 6. 2021 

 SLAVNOST SV. PETRA 
A SV. PAVLA, KNÍŽAT 

APOŠTOLSKÝCH 
Na poděkování za zdárné 
zakončení akademického 

roku 2020/2021. 

 
 

  

Středa 
30. 6. 2021 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

1. 7. 2021 

Čtvrtek 13. týdne v mezidobí 
Prosba o ochranu blaho-

slavené Marie vždy 
Panny při dovolených 

a prázdninách. 

 

   

   14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 
 

   

 

Pátek 

 
2. 7. 2021 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti. 

 

  Sobota 3. 7. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

14. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

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

NEDĚLE 

 

4. 7. 2021 

14. neděle v mezidobí 
Za + manžela Antonína 
Procházku, rodiče, sou-

rozence a za ochranu Boží 
pro živou rodinu. 

 

14. neděle v mezidobí 
Za + Vendulku a Olgu 

Vláškovy. 
 

14. neděle v mezidobí 
Prosba o ochranu blaho-

slavené Marie vždy 
Panny při dovolených 

a prázdninách. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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

Uzivatel
Obdélník



13. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Mdr 1, 13-15; 2, 23-25) 

2. čtení 
(2 Kor 8, 7.9.13-15) 

Evangelium 
(Mk 5, 21-43) 

 
 
 
 
 
 

BŮH JE PŘÍTEL ŽIVOTA – NIKOLIV SMRTI ! 
 

 Bratři a sestry, mnoha způsoby se snaží knihy Nového zákona upevnit naši víru v život po smrti. Tento 
účel má i vyprávění dnešního evangelia o vzkříšení dcerušky Jairovy. Proč je to tak potřebné? My se s lidskou 
smrtí setkáváme stále, ale se stvořitelskou silou Boží, která dává za tělesnou smrtí nový život, se v tomto životě 
nesetkáváme. O tom slyšíme pouze na stránkách Svatých Písem. Proto nám mnohdy není tak snadno uvěřit v 
život věčný. 
 Pojďme se tedy dnes pozorně podívat na to, co se tu říká o životě a smrti dcerky Jairovy. Co tu Pán říká 
vlastně o každém z nás: 
 „Neboj se a věř!“ — říká Pán nejprve. 
 Nenech se vyděsit bolavými událostmi lidské smrti. Nenech si vzít víru, že spojení s věčným Bohem, které 
vzniklo za našeho života, přetrvá i smrt. 
 To je tedy to první, co se po nás žádá vzhledem ke smrti: důvěra v Boha. Víra je předpoklad tajemství 
Zmrtvýchvstání. Víra je podmínkou přechodu do nového, věčného života. Věřit – to znamená počítat s věčným 
Bohem i na prahu smrti. Uvěřit, že naši zemřelí jsou – a i my jednou budeme – ve světle Božím, když jsme v 
Boha za svého života uvěřili. 
 Co říká Pán Ježíš dál? 
 „Neumřelať, ale spí.“ 
 Pán Ježíš vidí zemřelého tak, jak ho vidí Bůh. „Spánek“ – to je obrazné pojmenování tajuplného přechodu 
mezi životem a smrtí. Léčivý spánek. Proto Pán Ježíš volá neuvěřitelná slova: 
 „Dívenko, říkám ti, vstaň!“ 
 Vstaň! Probuď se ze smrti! Později Pán Ježíš právě toto prožije sám na sobě – o velikonočním úsvitu. A 
teď už ve víře v oživující sílu Boží volá k životu dceru Jairovu. Toto oživující slovo zní i našim věrným zemřelým. 
Zazní jednou i nám a všem, kdo v Ježíše uvěří tak, že se snaží žít podle jeho evangelia. 
 „Dejte dívence jíst!“ 
 Tímto příkazem vyprávění evangelia vrcholí a končí. Dívka se k všeobecnému úžasu probrala, ožila. Po 
takovém výkonu bychom čekali nějaké Ježíšovo vyhlášení, vznešené prohlášení: „Tak vidíte, kdo jsem já!“ Ale 
Pán Ježíš neoslavuje sebe. Střízlivě a klidně se stará o dívku: „Dejte jí najíst!“ 
 Jídlo, najíst se, to je základní potřeba našeho života vezdejšího. A radostná hostina, to je biblický obraz 
života v Božím království. Dejte dívence jíst, stará se o ni Pán. I o nás se stará. Dává nám jíst pokrm 
eucharistický, abychom v jeho síle i my žili. Žili na věky. Tak tomu chce náš Pán. 
 A toto je jádro, poselství víry dnešního evangelia: BŮH JE PŘÍTEL ŽIVOTA – NIKOLIV SMRTI ! To 
poslední, co je před námi, není smrt, ale ŽIVOT. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Věříte tomu Ježíšovi, který o sobě prohlásil: „Já jsem vzkříšení a 
život. Kdo ve mne uvěří, neumře, bude žít navěky?“ A tak vyznejme a prosme Pána: Pane, já věřím! – Pomoz 
mé malé víře! Amen. 

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

 
 
 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ČERVENCI – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 2. července 2021 od 14 hodin v kapli domova důchodců v Horní Plané a od 17 hodin ve farním 

kostele sv. Markéty v Horní Plané budeme prožívat první pátek v měsíci červenci. 
Nejprve bude votivní mše svatá „O Nejsvětějším Srdci Ježíšově“. Po modlitbě po přijímání následuje 

pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (výstav Velebné svátosti, krátká adorace, litanie k Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba, svátostné požehnání). 



 
 
 
 

FARNOSTI NA LIPNĚ A KORONAVIRUS  
 

 
 
 
 

Vzhledem k mírnému zlepšení epidemiologické situace v České republice vydá-
vám s účinností od soboty 26. června 2021 od 00:00 hodin až do odvo-
lání nový SOUBOR BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ. Níže uvedená opatření 
jsou platná na území římskokatolických farností na Lipně (Horní Planá, 
Černá v Pošumaví, Frymburk a Světlík). 

 
1. Počet účastníků bohoslužeb (včetně pohřebních obřadů) již není omezen. 

2. Před vstupem do kostela si každý dezinfikuje ruce (u vchodu do kostela je k dispozici 

dezinfekční prostředek). 

3. Všichni účastníci bohoslužeb mají po celou dobu bohoslužby přes nos a ústa nasaze-

nou chirurgickou roušku. Respirátor již není povinný. V okamžiku přijetí svatého 

přijímání se pochopitelně ochranný prostředek sundá.   

4. Všichni účastníci bohoslužeb by měli mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry 

mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodr-

žovat rozestup od osob sedících před a za vámi. 

5. Z důvodu omezení zbytečného pohybu po kostele se nebudou při mši svaté přinášet 

obětní dary. 

6. Úkon pozdravení pokoje by měl být vyjádřen pokynutím, úklonou či jiným vhodným bez-

kontaktním gestem. Podávání rukou nedoporučujeme! 

7. Svaté přijímání by měli věřící přijímat přednostně na ruku. Nedoporučujeme příjímání 

do úst! 

8. Z důvodu zbytečného neprodlužování délky bohoslužeb, jakož i z důvodu omezeného 

dýchání při povinném nošení ochranného prostředku dýchacích cest, se v průběhu mše 

svaté nebudou zpívat mešní písně. Pouze na závěr mše svaté je možno zazpívat vhod-

nou píseň. Toto platí i pro pohřební obřady. 

9. Z bezpečnostních a preventivních důvodů jsou až do odvolání pozastaveny poutě a jiné 

pobožnosti. Rovněž je až do odvolání pozastaven takový program ve farnostech, který by 

vyžadoval shromažďování lidí v kostele (např. koncerty v kostele). 

10.  Farní úřad v Horní Plané je až do odvolání pro veřejnost uzavřen. 

 
 S přáním Božího požehnání a jeho stálé posily 

 

P. Jan Špaček, administrátor 
 
 
 


