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n a  L i p n ě  
 

27 / 2022                          3. 7. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

Sobota 2. 7. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

14. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

Pondělí 
4. 7. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

8:00 (farní kostel)     

Úterý 

 
5. 7. 2022 

SLAVNOST SV. CYRILA 
A METODĚJE 

Za + vldp. P. prof. ThDr. 
Jiřího „Abraháma“ 

Novotného, Tovaryše 
Ježíšova. 

 

   

 

Středa 
 

6. 7. 2022 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

7. 7. 2022 

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí 
Za + syna Prokopa a vše-

chny zemřelé z rodiny 
Böhmů a Kvapilů. 

   

    

Pátek 
 

8. 7. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 14. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

9. 7. 2022 

   15. neděle v mezidobí 
Na poděkování Pánu Bohu
a blahoslavené Marii vždy

Panně za 59 let života. 

 

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

NEDĚLE 

 

10. 7. 2022 

15. neděle v mezidobí 
Za + Josefa a Boženu 
Kovářovy a všechny 

zemřelé z této rodiny. 

15. neděle v mezidobí 
Za + manžela Pavla Frnku,
rodiče Štefana a Antonii 

Faturovy, a za sestru 
Marii Frnkovou. 

 

15. neděle v mezidobí 
Za hojnost darů Ducha 

svatého pro letošní novo-
kněze, zvláště z česko-
budějovické diecéze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 Út, Čt  – čtvrt hodiny přede mší sv. 
 Ne        – čtvrt hodiny přede mší sv. 

Frymburk: 
 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

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



14. neděle v mezidobí

1. čtení 
(Iz 66, 10-14c) 

2. čtení 
(Gal 6, 14-18) 

Evangelium 
(Lk 10, 1-12.17-20) 

 
 
 
 
 
 

VYBUDOVAT CIVILIZACI LÁSKY 
 

 Bratři a sestry, při naslouchání dnešnímu úryvku evangelia by nám to celé vyprávění mohlo 

připadat jaksi vzdálené a dnešní době už cizí. Člověk se nad tím musí pořádně zamyslet, aby mu došlo, 

co to má společného s naším současným životem. Pokusme se tedy o to zamyšlení. 

 Nejprve se tam říká: Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků a poslal je 
před sebou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít. Tím je řečeno, že hlásání Ježíšova 

evangelia není jen záležitostí oněch dvanácti apoštolů – „profesionálů“, ale i dvaasedmdesáti dalších. 

Proč ale zrovna dvaasedmdesát? Toto číslo má svůj historický důvod. Židé totiž znali v tehdy známém 

světě 72 různých národů. Pán Ježíš tedy nemá na mysli přesný číselný údaj, ale má na mysli 

všeobecnost poslání: jeho učedníci mají jít ke všem národům. Všechny mají učit, jak správně žít 
podle evangelia. 
 A my víme a vidíme, že se to stále děje. Od člověka k člověku jde poznání Kristova učení. 

Nejenom na stránkách Svatých Písem, ale především na chování a jednání křesťanů poznávají 
noví lidé krásu evangelia.  

 My všichni jsme vlastně takoví putující vyslanci Krista Pána – my všichni jsme misionáři. A 

všimněte si: u těch prvních dvanácti apoštolů známe jejich jména. U těch dalších dvaasedmdesáti 

jména uvedena nejsou. Proč asi? Protože tam patří jména naše. Jména všech křesťanů i jméno tvoje. 

 Kam nás Pán Ježíš posílá? Do světa, kde lidé dychtivě čekají, co jim o Božím království povíme? 

Nikoliv. Pán Ježíš říká jasně: „Posílám vás jako ovce mezi vlky.“ Jinak řečeno – za to, že chodíte do 

kostela a žijete po křesťansku, budou se „vlčí lidé“ vám, dětem ve škole, i vám, dospělým v práci, 

posmívat. Budou vám zazlívat, že „nevyjete s vlky“. Oni se řídí příslovím „kdo chce s vlky žíti, musí s 

nimi výti“. Budou vám zazlívat, že se den co den snažíte žít pokojně, přátelsky, jako beránci Boží. 
 Když se učedníci s radostí vraceli zpátky k Pánu Ježíši, vyprávěli mu, co všechno cestou zažili. A 

Pán je přivítal láskyplně a staral se, aby si náležitě odpočinuli. A tak je tomu dodnes. I my se každou 

neděli vracíme ze svého putování světem do domu Božího – ke Kristu Pánu ve Velebné svátosti a do 

společenství bratří a sester. I my zde v modlitbě projevujeme Pánu, co jsme za ten týden zažili. I my 

zde nasloucháme v evangeliu Pánu Ježíši – tak jako mu tehdy naslouchali učedníci. I my s ním 

stolujeme v posvátné eucharistické hostině. I my si zde odpočineme. A nakonec i my znovu uslyšíme 
poslání na cesty pokoje a dobra: „Jděte ve jménu Páně!“ 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Když se blížil závěr XX. století, papež sv. Jan Pavel II. 

Veliký vyhlásil: „Druhé tisíciletí nyní končí. Budovalo civilizaci vědy a techniky. Třetí tisíciletí má za 
úkol vybudovat civilizaci lásky.“ Hle, v jedné větě vyjádřil tento světec úkol a cíl především pro 

nás, křesťany. Tož si to připomeňme každou neděli na konci mše svaté. K výzvě kněze „Jděte ve jménu 

Páně“ si v duchu dopovězme „budovat kolem sebe civilizaci lásky“! Amen. 
 

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


