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n a  L i p n ě  
 

35 / 2021                        29. 8. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

NEDĚLE 

 

29. 8. 2021 

 
 
 
 

22. neděle v mezidobí 
Za + Annu Svobodovou 
a za Prokopa Böhma. 

22. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 
 

22. neděle v mezidobí 
Za dary Ducha svatého 

na počátku nového 
akademického roku. 

 

22. neděle v mezidobí 
Za dary Ducha svatého 

na počátku nového 
akademického roku. 

Pondělí 
30. 8. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

31. 8. 2021 

 Úterý 22. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

1. 9. 2021 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

2. 9. 2021 

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 
Za dary Ducha svatého 

na počátku nového 
akademického roku. 

 

   

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 
 

  

Pátek 

 
3. 9. 2021 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti. 

 

  

Sobota 4. 9. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

23. neděle v mezidobí 
Za + Annu Frischovou. 

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

NEDĚLE 

 
5. 9. 2021 

23. neděle v mezidobí 
Za dlouholetou varhanici 

v našem kostelíčku 
Adélu Vaňkovou a její 

pomocnice Annu Panskou 
a Boženu Mackovou. 

 

23. neděle v mezidobí 
Za dary Ducha svatého 

na počátku nového 
akademického roku. 

 

23. neděle v mezidobí 
Za + Věru Veselou, 

ten celý rod 
a za duše v očistci. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Ne – 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 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 !!! 



22. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Dt 4, 1-2.6-8) 

2. čtení 
(Jak 1, 17-18.21b-22.27) 

Evangelium 
(Mk 7, 1-8.14-15.21-23) 

 
 
 
 
 
 

KAŽDÉ SETKÁNÍ S KRÁSOU JE SETKÁNÍM S BOHEM 
 

 Bratři a sestry, prázdniny i dovolené máme již tak nějak za sebou. Vracíme se postupně k rytmu všedního 
života. Ale každou chvíli v okamžicích ticha nebo v rozhovoru s přáteli a známými v nás oživne vzpomínka na 
prázdninové zážitky: to byla krása! 
 Dobré prázdniny, dobrá dovolená vedou k uklidnění, vyrovnání rytmu života a opětovnému nalezení jeho 
smyslu, mimo jiné také k setkání s krásou. I docela střízlivý člověk, utopený po celý rok v koloběhu denních 
povinností, pozvedne při jízdě krajinou občas zrak od volantu, vyhlédne z okna vlaku, zastaví se na procházce: 
Bože, jaká je to krása! 
 Chtěl bych vám dnes povědět o tom, jak bychom nejen dovolenou, ale každý den měli prožít krásně. 
Nebývá sice často kázání o tom, že krása je jednou z podstatných zkušeností křesťanského života, protože si 
někdy pleteme krásu s luxusem a požitkářstvím, a proto ji ve jménu askeze odsuzujeme – jakoby odváděla od 
Boha. 
 Ale to je právě to nedorozumění, které je třeba odstranit. Bůh je Krása a každé setkání s krásou je 
setkáním s Bohem. 
 Krása přírody svědčí o tom, že svět byl nejen dobře vymyšlen co do účelnosti, ale že ho Bůh také miluje. 
Kdo se s krásou setkává, to jest umí ji vidět, vnímat, ten se blíží k Bohu – ne sice rozumem, ale přímou zkratkou, 
tedy srdcem. 
 Až pochopíme, že krása je jednou z bezpečných a přímých cest k Bohu, budeme usilovat, aby naše 
chrámy vyzařovaly krásu Boží ve všem – až po poslední detaily a maličkosti. Až pochopíme, že setkání s krásou 
otevírá cestu k setkání s Bohem, budeme chodit s očima otevřenýma a budeme vidět stromy na ulici, po které 
chodíme do práce, kvítka za okny domu, záhony růžiček v parku vedle cesty. Zpravidla chodíme a nevidíme. 
Chodíme a nevnímáme kolem sebe nic. Budeme to vše vidět a vnímat jako úsměv Boží krásy.  
 Často se lidé ptají kněží a duchovních rádců, jak dosáhnout v zátěži pracovního dne chvilky setkání s 
Bohem. Zde je návod: Měj oči otevřené pro krásu kolem sebe – a co hezkého vidíš, ber jako dárek 
toho, jenž je největší Krása! 
 Pěstuj si smysl pro krásu doma, v bytě, ale nezaměňuj to s módností, s nákladným luxusem: fortelná 
skříňka na šití po babičce, šikovně udělaná věc, kus starého nábytku, nebo nástroj denní potřeby, kvítko za 
oknem, hezká fotografie – to vše a mnoho jiných věcí mohou vypovídat o kráse, jestliže se naučíš tuto řeč 
vnímat. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Smysl pro krásu je vlastnost náboženská. Pěstuj ji – 
povede tě k Bohu, který je Krása absolutní! Amen. 

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

 
 
 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ZÁŘÍ – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 3. září 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 září. 
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). 

 

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE: 
V neděli 5. září 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 4. září 2021) se bude konat při všech bohoslužbách 

kostelní sbírka na bohoslovce. 
Prosím všechny lidi dobré vůle, aby při této sbírce pamatovali na hmotné potřeby spojené se studiem a 

přípravou bohoslovců na kněžské povolání. Především však prosím, abychom nikdy nezapomínali na modlitbu za 
bohoslovce i za nová kněžská a řeholní povolání! Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 


