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n a  L i p n ě  
 

27 / 2021                          4. 7. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

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

 
 

14. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

Pondělí 
5. 7. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
6. 7. 2021 

 Úterý 14. týdne v mezidobí
Prosba o ochranu blaho-

slavené Marie vždy 
Panny při dovolených 

a prázdninách. 

 

  

Středa 
7. 7. 2021 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

8. 7. 2021 

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí 
Za živou i zemřelou 

rodinu a za duše 
v očistci. 

   

    

Pátek 

 
9. 7. 2021 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 14. týdne v mezidobí 
 

Na poděkování Pánu Bohu 
a blahoslavené Marii vždy 

Panně za 58 let života. 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

10. 7. 2021 

   15. neděle v mezidobí 
Za + z rodiny Uhrinovy 

a Musilovy. 
 

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

NEDĚLE 

 
11. 7. 2021 

15. neděle v mezidobí 
Za + manžela Václava 
Mráze, bratra Jakuba 

a za rodiny Mrázů 
a Rynešů. 

 

15. neděle v mezidobí 
Za + manžela Jiřího Lan-
gera, + rodiče Langerovy,
rodiče Kopuncovy, + bratra

Vladislava, zetě Adolfa 
Španillera a za + příbuzné.

 

15. neděle v mezidobí 
Za hojnost darů Ducha 

svatého pro letošní 
novokněze. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  jiných záleži-
tostech se můžete se mnou zkontaktovat
pomocí E-mailu 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



14. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Ez 2, 2-5) 

2. čtení 
(2 Kor 12, 7-10) 

Evangelium 
(Mk 6, 1-6) 

 
 
 
 
 
 

KŘESŤANSTVÍ JE ŽIVOTNÍ STYL 
 

 Bratři a sestry, v prvním čtení z knihy proroka Ezechiele slyšíme vážná slova: „Synu člověka, 
posílám tě k odpadlým pohanům.“ Není to příkaz jen proroku Ezechielovi. Toto je situace každého 

kněze. Můžete se o tom přesvědčit, kdykoli se vydáte na zájezd po vlastech českých, moravských a 

slezských – a můžete namířit kterýmkoli směrem. Všude jsou kříže u silnic, Boží muka v polích, kapličky 

ve štítech domů, kostely, katedrály plné umění a krásy. 

 To vše svědčí o tom, jak zbožný byl český lid, jak věřící byly minulé generace. Ale katedrály dnes 

zejí prázdnotou, leda že jimi procházejí turisté. Kostely zejí prázdnotou v bohatém řepařském kraji, 

prázdnotou na Šumavě, prázdnotou v průmyslových severních Čechách. 

 A my se můžeme ptát: Proč se český národ odvrací od věci Ježíšovy? Proč mnozí lidé 

považují za dobré, že naše země nábožensky odumírá? Proč nevidí užitečnost náboženství, proč se jim 

jeví jako škodlivé? 

 Máme-li odpovědět čestně a upřímně, musíme si přiznat, že sami jsme tomu spoluvinní – 

my, křesťané. To my jsme udělali z Boha to, co není, a naši pokroucenou představu pak svět nepřijal. 

To my jsme udělali z Boha automat: vhoď pětikorunu, vypadne žvejkačka; vhoď modlitbičku a 

splní se ti každé přání! 

 Takový automat – „boha“ – by svět velice ochotně přijal: kdekdo má své neduhy, které ho sužují 

a trápí. Kdekdo má nesplnitelná přání. Jenže ono se ukázalo, že Bůh je špatný automat: je to s ním 

složitější, než nějaké „vhoď a vytáhni“! Bůh nechává sv. apoštolu Pavlovi jeho lidský neduh, ale nabízí 
mu sílu, milost, aby ho unesl. 
 Ježíš žádá po svých krajanech víru, a protože ji nemají, zůstávají bez jeho pomoci. A zde jsme u 

jádra dnešního evangelia: jestliže máme poznat my – a spolu s námi celý pohanský svět – zachraňující 

a útěšnou sílu víry v Ježíše Krista, musíme tuto víru v sobě vzbudit, nacvičit. 

 V každé trampotě místo planého naříkání, stěžování si, fňukání a sebelitování, vzbuď v sobě 

velikou důvěru v Hospodina: Bože, vím, že tam, kde končí lidské možnosti, začíná pole pro Tvé 

působení. Já si s tímhle nevím rady – předávám to Tobě, nechávám to Tvé svaté Prozřetelnosti. A ani 

Ti nebudu poroučet, jak to má dopadnout. Já Ti důvěřuji, chci ve všem žít podle Tvé svaté vůle! 

 To už není pověrčivý „bůh-automat“ na modlitbičky, to je pak celý životní styl věřícího 
člověka, který je výsledkem tohoto postoje: Člověk houževnatě pracující, protože Boží pomoc 

mohu čekat, až já sám vyčerpám své lidské možnosti. Člověk kliďas, protože nemusí spoléhat jen na 

sebe a na druhé lidi. Ví, že je součástí celého Božího řádu, a že se může plně opřít o Všemohoucího 

Boha. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Když si osvojíme takovou víru, bude náš život 

pokojnější a radostnější. A takovou víru by snad mohl přijmout i tento pohanský svět! Amen. 
 

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


