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n a  L i p n ě  
 

26 / 2022                        26. 6. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
26. 6. 2022 

 
 
 
 

13. neděle v mezidobí 
Za + Jiřinu Linhovou, 

manžela Jana, syna Mi-
chala a za celou rodinu 

Linhovu; za rodiny Kole-
rovu a Waldaufovu. 

 

13. neděle v mezidobí 
Za + Růženu Danielovou.

 

13. neděle v mezidobí 
Za + manžela Šimona 

Frnku, a za rodiče Jana 
a Františku Frnkovy. 

 

Sobota 25. 6. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

Svátek Neposkvrněného 
Srdce Panny Marie 

Za rodinu Aulíkovu, 
Kosovu, za duše v očistci 

a za Boží požehnání 
pro rodinu. 

 

Pondělí 
27. 6. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

28. 6. 2022 

 SVATVEČER SLAVNOSTI 
SV. PETRA A PAVLA 

Na poděkování za zdárné 
zakončení školního roku. 

 

  

Středa 
29. 6. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

30. 6. 2022 

Čtvrtek 13. týdne v mezidobí 
Prosba o ochranu 

blahoslavené Marie vždy 
Panny při dovolených 

a prázdninách. 

 

   

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 
 

  

Pátek 

 
1. 7. 2022 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

 

  

Sobota 2. 7. 2022 
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 

 

3. 7. 2022 

14. neděle v mezidobí 
Za + manžela Antonína 

Procházku, rodiče, 
sourozence, a za ochranu 

Boží pro živou rodinu. 

 

14. neděle v mezidobí 
Za + pana Zlámala. 

 

14. neděle v mezidobí 
Za maličkou Miu Červo-
nyjovou, její rodiče, oba 
kmotry a ten celý rod. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 jiných

záležitostech se můžete se mnou zkon-

taktovat pomocí E-mailu anebo mi

můžete zanechat vzkaz v návštěvní

knize na oficiálních stránkách našich

farností. 
 

Uzivatel
Obdélník



13. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(1 Král 19, 16b.19-21) 

2. čtení 
(Gal 5, 1.13-18) 

Evangelium 
(Lk 9, 51-62) 

 
 
 
 
 
 
PÁN JEŽÍŠ NÁS KATEGORICKY VOLÁ K NÁSLEDOVÁNÍ 

 

 Bratři a sestry, všechna tři čtení dnešní neděle jsou v podstatě o jednom jediném: Pán Ježíš nás 
kategoricky volá k následování. Máme ho následovat celým nerozděleným srdcem, a především 
dobrovolně – ve svobodě Božích dětí. 
 V prvním čtení prorok Eliáš volá Elíšu, aby ho následoval jako jeho učedník, jako prorok. 
Hodil na něj svůj plášť – a hotovo, odchází. Žádná diskuse, žádné přemlouvání, žádné dohadování, zda se 
mu chce nebo nechce jít. Volá tě Bůh, a ty se rozhodni, zda uposlechneš Boží vůli, zda u tebe platí Boží 
autorita. Pouze svobodné osobní rozhodnutí k následování činí z „obyčejného“ člověka Božího člověka. 
 Druhé čtení konfrontuje Boží autoritu a svobodu člověka. Svatý Pavel v listu Galatským vysvětluje, že 
křesťanství se nežije v otrocké poslušnosti, ale ve svobodě. Co to znamená? Že nás Boží zákon a 
křesťanská morálka nezavazují, že si můžeme dělat co chceme? To zajisté nikoliv! Kdo je to otrok? Ten, co 
něco dělá nikoliv z vlastní vůle, ale z přinucení pána, otrokáře. Nedělal by, kdyby nemusel. Takové 
následovníky Pán Ježíš nechce. Chce následovníky dobrovolné, svobodné a rozhodné. 
 Hlavní myšlenka evangelia podle Lukáše by se dala vyjádřit asi takto: Pán Ježíš čeká od lidí, kteří 
chtějí jít za ním, že svůj život budou ve všem orientovat podle něho. Očekává, že on jim bude 
mnohem více, než všechny ostatní vztahy a hodnoty; mnohem více, než všechny tradice a zvyky. Naše 
vazby na mrtvé věci a živé lidi, které nám brání být zcela a naplno křesťany, jsou velice hojné – asi jako 
předivo pavučiny.  
 A právě v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli příklad nekompromisního následování vůle 
Boží. Pán Ježíš se pevně rozhodl jít do svatého města Jeruzaléma, přestože dobře věděl, co ho tam čeká. 
Kdo by se stále ohlížel, jestli jako věřící křesťan náhodou neztrácí nějaké „výhody“ tohoto světa, ten se 
rozhodně za Ježíšova učedníka nehodí! A ani se nezdá, že by se Pán Ježíš za ním ohlížel s lítostí. Pán Ježíš 
zkrátka a dobře „učedníky“ tohoto typu nemůže potřebovat. 
 Ježíšovo radikální volání k následování platí pro všechny – tedy i pro ty, na které Kristus Pán 
„nehodil plášť“ svého svátostného kněžství. Na každého byl „hozen plášť“ povolání: na manžela, na otce, na 
dceru, na strýce a tak podobně. Od každého totiž Pán Ježíš žádá následování v nekompromisní věrnosti 
jeho cestě – věrnost až k obětem, i když to někdy pořádně zabolí. Ke každému úkolu, ke každému životu 
je zapotřebí člověka celého, plně oddaného Kristovým zásadám, člověka s čistým, nerozděleným a 
hořícím srdcem. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Výzvy Pána Ježíše jsou náročné a naléhavé. Není nic na 
světě, co by mělo mít přednost před láskou Božího království. Jako Pán Ježíš, i my máme jít důsledně 
za svým cílem. Kéž se tak stane! 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 1. července 2022 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). 


