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n a  L i p n ě  
 

29 / 2021                        18. 7. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

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

 
 

16. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti. 

Pondělí 
19. 7. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

20. 7. 2021 

 Úterý 16. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

21. 7. 2021 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

22. 7. 2021 

Svátek sv. Maří Magdalény 
Za dar zdraví pro 

Svatého otce Františka. 

   

    

Pátek 

 
23. 7. 2021 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Svátek sv. Brigity Švédské, 
řeholnice, patronky Evropy 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

24. 7. 2021 

   17. 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 

 

25. 7. 2021 

17. neděle v mezidobí 
Na poděkování 

Pánu Bohu. 

17. neděle v mezidobí 
Za + strýce Jakuba 
Špačka, ten celý rod 
a za duše v očistci. 

 

17. neděle v mezidobí 
Za živé i + rodáky 

a farníky z naší farnosti. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



16. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Jer 23, 1-6) 

2. čtení 
(Ef 2, 13-18) 

Evangelium 
(Mk 6, 30-34) 

 
 
 
 
 
 

JSTE UNAVENÍ – POJĎTE SI ODPOČINOUT ! 
 

 Bratři a sestry, v dnešním evangeliu prožíváme s Ježíšovými učedníky jejich návrat z misijní 
cesty. Jistě tato cesta byla únavná, ale učedníci na to nemysleli. Měli úspěch, jsou plni horlivosti, plánů 
na další práci. Cítí se důležití: teď nemohou zahálet, nemohou promarnit čas. 
 A co na to Pán Ježíš? Jeho odpověď nečekali. Jste unavení – pojďte si odpočinout! A tato 
slova Krista Pána neplatila jen tehdy pro jeho učedníky. Tato slova platí i dnes, pro každého z nás. 
 Také my jsme příliš zaměstnaní lidé. Máme mnohdy pocit, že jsme nepostradatelní. Popohánějí 
nás druzí lidé, což by nakonec nic tak zlého nebylo – tak tomu bylo vždycky. Horší však je, že se 
honíme ještě více my sami.  
 Jedna paní říkávala: „Já si nedovedu představit, jak by to u nás vypadalo, kdybych já nemohla. 
Manžel, děti – všichni jsou nesamostatní, nic si neumějí udělat. To by byla katastrofa. Kdepak na 
zájezd, kdepak odejít z domu na dovolenou, kdepak na exercicie!“ A jak to dopadlo? Když ta paní z 
přemíry starostí a z vědomí své důležitosti onemocněla, nikdo doma nechodil bez čisté košile a nikdo 
neumřel hlady. 
 Takzvaně „nepostradatelní“ lidé se dříve či později uštvou – nejen fyzicky, ale především 
duchovně. Nemají čas na vnitřní modlitbu, zamyšlení, nemají čas slyšet odpověď na otázky, které se 
jim hromadí. Nemají čas na nic, a zejména nemají čas na Pána Boha. 
 Mírný vánek rozčeří jen zcela tichou hladinu vody. Podobně i vanutí Ducha svatého zachytí 
jen ten člověk, který se zcela ztiší, uklidní. Vůči člověku nabitému permanentní aktivitou je Duch 
svatý zcela bezmocný. 
 Uposlechněme tedy dnes výzvy našeho Pána Ježíše Krista: „Pojďte někam stranou na 
osamělé místo a trochu si odpočiňte.“ Ano, moji milí, udělejme si občas pořádnou „zahálecí 
dovolenou“   . Přinuťme se k tomu. Nevymýšlejme si hromadu věcí, které musíme o dovolené 
udělat. Ve skutečnosti nemusíme vůbec NIC! 
 A pokud toto dokážeme, pak se k nám bude moci Bůh přiblížit více než jindy. Potom poznáme, 
že Pána Boha není třeba tak usilovně hledat. Bůh hledá nás. Boha není třeba dobývat: On sám se 
daruje těm, kteří se mu otevřou, zastaví své pobíhání a shánění, ztiší se a zaslechnou jeho tichý hlas. 
Slova naší odpovědi Bohu – naší tiché modlitby – pak rostou a vstupují na rty samy, není třeba je 
pracně shledávat. 
 V každodenním životě přece nelze od sebe ostře oddělit horlivou práci a chvíle klidu k 
modlitbě a duchovnímu posílení. Nelze dost dobře říci: Na rozjímání a modlení mají čas leda tak někde 
v klášteře. Já žiju ve světě, tedy musím neustále pracovat. Každý ať dělá své – v klášteře ať se modlí a 
rozjímají, my „venku“ budeme usilovně a horlivě pracovat. — Takový přístup by byl velice špatný. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Pamatujme si, že práce bez modlitby je jako 
motor, který běží naprázdno. My jsme uvěřili Kristu Pánu, který měl se svými učedníky soucit. 
Kristus Pán ukládá nejen práci, ale zve také k odpočinku, zve i na hostinu ke svému stolu. 
Buďme tomu rádi, a poděkujme mu za to při dnešní chvilce tichého setkání při mši svaté! Amen. 
 

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


