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n a  L i p n ě  
 

28 / 2021                        11. 7. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

Sobota 10. 7. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

15. neděle v mezidobí 
Za + z rodiny Uhrinovy 

a Musilovy. 

Pondělí 
12. 7. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

13. 7. 2021 

 Úterý 15. týdne v mezidobí
Prosba za zdárný průběh 

procesu blahořečení 
biskupa Josefa Hloucha. 

  

 

Středa 
 

14. 7. 2021 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

15. 7. 2021 

Památka sv. Bonaventury, 
biskupa a učitele církve 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

   

    

Pátek 

 
16. 7. 2021 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka Panny Marie 
Karmelské 

 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

17. 7. 2021 

   16. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti. 
 

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

NEDĚLE 

 

18. 7. 2021 

16. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti. 

16. neděle v mezidobí 
Za hojnost darů Ducha 

svatého pro letošní 
novokněze. 

16. neděle v mezidobí 
Za + Josefa Pavelku, 

Marii Pavelkovou 
a rodiče. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



15. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Am 7, 12-15) 

2. čtení 
(Ef 1, 3-14) 

Evangelium 
(Mk 6, 7-13) 

 
 
 
 
 
 

BUĎME SVOBODNÍ A CHUDÍ DUCHEM ! 
 

„Nádhera v církvi brání, aby evangelium Kristovo bylo věrohodné chudým lidem.“ 
 

  Bratři a sestry, když jeden z významných koncilních otců, arcibiskup Montréalu – kanadský 
kardinál Paul-Émile Léger – uvedl na II. vatikánském koncilu výše uvedenými slovy požadavek, aby 
byla zrušena nádhera papežského ceremoniálu, biskupských rouch, šperků a titulů, po celém světě se 
ozval souhlas. A když se tento kardinál po koncilu vzdal biskupského stolce a odešel jako prostý 
misionář do stanice malomocných v africkém Kamerunu, po celém světě se zvedl úžas. Kterýsi novinář 
napsal, že tento čin byl nejpřesvědčivějším kázáním, které za svého života slyšel. 
  Příčina, proč ubývá kněží a věřících, není v tom, že by křesťanská víra pozbyla věrohodnosti, ale 
spíše v tom, že jsme se stali nevěrohodnými my – ať už kněží nebo laici – jakožto hlasatelé Krista. 
  V dnešním evangeliu slyšíme příkazy Krista Pána, jak mají věrohodně kázat jeho učedníci, jak se 
mají jejich slova shodovat s vystupováním. Jistě, mechanicky kopírovat tyto pokyny dnes nelze, vždyť 
byly dány pro situaci prvotní církve, ale následovat je v jejich duchu, to lze a to máme dělat. 
  A jaký je duch těchto příkazů? Neberte s sebou peníze, zbytečná zavazadla, nevyhledávejte si 
lepší byt. Je to duch chudoby, spolehnutí se na Boha místo na peníze a zásoby. Máme tohoto ducha 
chudoby? V čem spočívá? Kardinál Paul-Émile Léger mluví o škodlivosti vnější nádhery, honosnosti, 
titulů. Kristus Pán varuje, abychom nevláčeli s sebou životem zbytečné krámy – věci, bez nichž se 
snadno můžeme obejít. 
  Bohatství se často ztotožňuje s vlastněním, avšak vlastnění samo o sobě není z 
křesťanského hlediska podstatné – to je jen otázka právnická, nikoliv morální. Jsou lidé, kteří 
právnicky vlastní mnoho majetku, ale žijí v duchu chudoby – a jsou zase lidé, kteří právnicky vlastní 
málo, ale přece jsou boháči smýšlením a jednáním: Žijí ve stálé závislosti na těch, kteří vlastní více. Žijí 
ve stálém dychtění a štvaní, aby měli také to či ono, co má jiný. Lakotně hájí své vlastnictví a 
prohlašují, že druhým by se jejich majetek měl sebrat. Baží po věcech ne pro službu, kterou jim mohou 
tyto věci prokazovat, ale pro vlastnění samo o sobě! 
  Duch chudoby není v tom, trápit se pokorně se starým vehiklem místo nového vozu, který by 
spolehlivě sloužil. Není ani v tom, nepořídit si telefon, aby se neutrácelo za poplatky – a přitom ztrácet 
drahocenný čas obíháním toho, co by vyřídil rychleji telefonický rozhovor. Bohatec se projevuje i ve 
vztahu k vlastním názorům. I ty jsou nedotknutelné. Není ochoten se jich vzdát, dát se poučit – on 
zkrátka ví svoje! Kázání v kostele ho zajímá jen natolik, nakolik odpovídá jeho vlastním názorům – co je 
nad to, odmítá jako bezcenný brak. 
  Člověk chudý duchem však žije v povědomí, že z celé Pravdy „vlastní“ velmi málo. Žije 
stále v postoji člověka, který stojí o „almužnu“ nového poznání. Uvažuje o tom, co slyšel a raduje se z 
nových pohledů a poznatků. 
  Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Toto je tedy radostná zvěst dnešního Božího slova: 
BUĎME SVOBODNÍ A CHUDÍ DUCHEM! Nezbožňujme vlastnění, nechme věci sloužit. Nezbožňujme 
vlastní vědění, ale rádi přijímejme jako dar nové poznatky, slovo Boží. Jen v duchu této chudoby 
budeme věrohodní svým bližním jakožto svědkové a hlasatelé Krista Pána! Amen. 
 

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


