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n a  L i p n ě  
 

28 / 2022                        10. 7. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 9. 7. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

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

Panně za 59 let života. 

 

Pondělí 
11. 7. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

8:00 (farní kostel)     

Úterý 

 

12. 7. 2022 

Úterý 15. týdne v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

   

 

Středa 
 

13. 7. 2022 

 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

14. 7. 2022 

Čtvrtek 15. týdne v mezidobí 
Za + bratra Jana Böhma. 

   

    

Pátek 
 

15. 7. 2022 

 
 
  
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka sv. Bonaventury, 
biskupa a učitele církve 

 

   

   16:30 (farní kostel)  

Sobota 

 

16. 7. 2022 

   Svátek Panny Marie 
Karmelské 

Za živé i + členy rodiny 
Uhrinovy a Musilovy. 

 

9:30 (farní kostel) 8:00 (farní kostel)   

NEDĚLE 

 
17. 7. 2022 

11:30 (farní kostel) 

 
 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
(TITULÁRNÍ SLAVNOST 
SV. MARKÉTY, PANNY 

A MUČEDNICE) 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

 

16. neděle v mezidobí 
Za vldp. P. Timoteje 
Maria u příležitosti 

významného životního 
jubilea. 

 

16. neděle v mezidobí 
Za + Josefa a Marii 

Pavelkovy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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        – čtvrt hodiny přede mší 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



15. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Dt 30, 10-14) 

2. čtení 
(Kol 1, 15-20) 

Evangelium 
(Lk 10, 25-37) 

 
 
 
 
 
 

KDO JE MŮJ BLIŽNÍ? 
 

Bratři a sestry, pro dnešní lidi, kteří jsou zvyklí realisticky myslet, je stálým problémem víry, že Boha 
nevnímáme svými smysly. Je nám vzdálený, neznámý. Neumíme zažít jeho blízkost tak, jak to dokážou 
mystikové – a schází nám to. 
 První čtení ze Starého zákona naznačuje, že je ještě jiná cesta. Že Bůh přece jen není tak daleko od nás, 
jak se nám zdá: „Vždyť je ti jeho slovo velmi blízké.“ Také proto se scházíme každou neděli v kostele. 
Nejen abychom se tu viděli a navzájem se setkali, ale především abychom se tu setkali s Bohem uprostřed nás 
při naslouchání jeho Slovu a při svátostné hostině Beránkově. 
 Naslouchat máme, avšak nejen ušima. Máme především naslouchat celým svým srdcem a v srdci 
nosit Boží slovo. To znamená naslouchat, uslyšet, pochopit a přijmout slovo Boží jako program pro náš život. To 
není a nemůže být pouze záležitost rozumu – práva, spravedlnosti, povinnosti, ale to musí být záležitost našeho 
srdce, jak o tom hovoří dnešní úryvek evangelia o milosrdném Samaritánovi. 
  Druhé čtení z listu svatého apoštola Pavla do Kolos označují exegeté za starokřesťanský – můžeme říci 
křestní – hymnus na vznešenost Ježíše Krista. Svatý Pavel ho převzal do svého listu. A zase se tu 
zdůrazňuje – podobně jako v prvním čtení – že tento vznešený Vykupitel není daleko od nás. Jsme s ním srostlí 
jako tělo s hlavou. Tvoříme dohromady jedno tělo – Církev. Svým spojením s Kristem jsme vstoupili i do nového 
společenství s nebeským Otcem. A smír s ním nám přináší pokoj, který tento svět nemůže dát. 
  Evangelium dnešní neděle nám přináší podobenství o milosrdném Samaritánovi. Toto vyprávění 
znají posluchači velmi dobře, aspoň to tak cítí, a proto není snadné probudit v nich pozorné posluchače. 
  Pán Ježíš získával pozornost posluchačů překvapivými, ba mnohdy provokujícími obraty a situacemi. Zde 
je pro Ježíšovy posluchače provokující situace v tom, že Samaritán pomáhá Izraelitovi, když vlastní lidé mu 
nepomohli. Musíme mít na zřeteli dobovou situaci, kdy Samařané stáli v očích Izraelitů jako odpadlíci od pravé 
víry, byli považováni za pohany. 
  A tak se klade palčivá otázka: Kdo je můj bližní? Farizeové jsou přesvědčeni, že mají právo o tom 
diskutovat, a tedy že mají právo o tom rozhodovat. A rozhodují se po svém: kdo má jiné názory a kdo je jiného 
vyznání, ten není můj bližní a nejsem povinen mu pomáhat. 
  V čem je provokující stránka podobenství pro nás, pro současné posluchače? Stejná mentalita dnešního 
člověka, jako ta farizejská: „Co jsem povinen udělat? Odkud a pokud – a co za to budu mít?“ 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Pán Ježíš tento náš postoj staví naruby. Co máš dělat, kdo je 
tvůj bližní, to se nedá určovat farizejskou spekulací. To se dá určit jedině a pouze podle aktuální nouze člověka. 
Můj bližní je ten, který potřebuje mou pomoc. Všechno ostatní je vedlejší. Pán Ježíš nechce, abychom Boží 
hlas jen slyšeli. Chce, abychom šli a podle Božího slova žili a jednali! Amen. 
 

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

 
 
 

POUŤ KE SVATÉ MARKÉTĚ V HORNÍ PLANÉ: 
Milovaní bratři a sestry, drazí poutníci ke svaté Markétě, přátelé Boží! 
Srdečně vás všechny zvu na tradiční pouť ke cti sv. Markéty, panny a mučednice, hlavní patronky 

Římskokatolické farnosti Horní Planá. 
V sobotu 16. července 2022 v 18 hodin se koná ve farním kostele sv. Markéty v Horní Plané pouťový 

koncert duchovní hudby. Účinkuje populární hornoplánský smíšený pěvecký sbor MUSICA VIVA. Těšíme se 
– jako ostatně vždycky – na krásný hudební i duchovní zážitek. 

V neděli 17. července 2022 v 11:30 hodin se koná ve farním kostele sv. Markéty v Horní Plané slavná 
poutní mše svatá z titulární slavnosti sv. Markéty, panny a mučednice.  


