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36 / 2021                          5. 9. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

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

 
 

23. neděle v mezidobí 
Za + Annu Frischovou. 

Pondělí 
6. 9. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

7. 9. 2021 

 Votivní mše „O Narození 
Panny Marie“ 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

  

Středa 
8. 9. 2021 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

9. 9. 2021 

Votivní mše „O Narození 
Panny Marie“ 

Za Petra Diviše a rodiče. 

   

    

Pátek 

 
10. 9. 2021 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 23. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

11. 9. 2021 

   24. neděle v mezidobí 
Za + z rodiny Uhrinovy, 
Musilovy a Iždinských. 

 

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

NEDĚLE 

 
12. 9. 2021 

24. neděle v mezidobí 
Za Leopolda Hagera 

a celou rodinu. 

24. neděle v mezidobí 
Za + Věru Šafářovou, 
s níž jsme se nedávno 

v tom našem frymbur-
ském kostelíčku 

naposledy rozloučili. 

 

24. neděle v mezidobí 
Za + Imricha Koňarika 

a jeho + rodiče Marii 
a Pavla Koňarikovy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



23. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Iz 35, 4-7a) 

2. čtení 
(Jak 2, 1-5) 

Evangelium 
(Mk 7, 31-37) 

 
 
 
 
 
 

JSME JEN SPRÁVCI TOHO, CO MÁME 
 

 Bratři a sestry, jako všechna přikázání druhé desky Desatera, je i sedmé – „nepokradeš“ – uplatněním 
hlavního přikázání o lásce k bližnímu. Jako děti jsme si v křestní katechezi před prvním sv. přijímáním 
vštěpovali, že proti sedmému přikázání hřeší, kdo krade nebo loupí, kdo někoho ošidí, kdo něco najde a nechá si 
to, kdo něco cizího poškodí. Jak to platí pro dospělé? 
 V řeči dnešních lidí jako by to platilo jinak: „Z cizího krev neteče.“ – „Kdo nekrade denně aspoň hodinu, 
okrádá sebe i svou rodinu!“ – „Šikovný se živí kradením, chytrý obchodováním a hlupák prací.“ A tak jsme to pro 
samou chytrost a šikovnost dopracovali tak daleko, že musíme pořád hlídat kufr, když někam jedeme. Že se 
bojíme nechat stát na ulici auto. Že vymýšlíme stále bezpečnější zámky u dveří a pevnější mříže na okna. 
 Bůh však vede člověka k jiné chytrosti: Neber, co ti nepatří. – Nenič, cos sám nevytvořil. – Chraň majetek 
bližního stejně pečlivě, jako chráníš svůj. – Sedmé přikázání hájí právní jistotu člověka proti svévoli 
silnějšího, a to je věc nemalá. Ježíšův Nový zákon toto přikázání ještě rozšiřuje. Nezůstává u pouhého 
nekradení – míří k darování v lásce, jak to chápe sv. Pavel: „Pracuj, abys měl z čeho udělit nuznému.“ 
 Jestli se z člověka stane poctivec nebo zloděj, to se rozhoduje už v raném dětství. Když se doma děcku 
trpí drobné krádeže – když je větší klučina pochválen za to, že donesl domu něco, co šikovně „otočil“ v 
samoobsluze, když stále slyší, že i „ti nahoře“ kradou a tunelují – co jiného z něj může vyrůst, než zloděj.  
 Základem poctivosti je správný postoj k majetku. Není to tak, že něco mít, vlastnit, je samo o sobě 
špatné. Špatný je majetek nabytý nespravedlivě, nakradený, našizený na druhých. Člověk potřebuje něco mít. 
Teprve, když má víc, než potřebuje k udržení existence, teprve potom si může s potěšením zařizovat byt, pořídit 
slušný oblek, jít do společnosti – zkrátka žít kulturně, jako člověk. 
 Ježíšovo „běda“ boháčům neznamená, že Pán Ježíš zavrhl všechny lidi, co mají majetek. Vždyť se s 
majetnými lidmi stýkal i přátelil. Bohatý muž mu směl připravit hrob. Jeho přáteli byli nejen chudí, ale i bohatí, 
kteří si tím bohatstvím činili přátele v nebi. Ježíšovo „běda“ patřilo boháčům – utlačovatelům, vykořisťovatelům, 
jejichž srdce ztvrdlo a oko osleplo pro nouzi bližního. Ovšem je nepochybné, že sympatie našeho Pána 
patřily především těm chudým, malým, zneužívaným a vykořisťovaným. 
 Pán Ježíš nežádá od každého, aby rozdal vše, co má, a zůstal chudý jako sv. František z Assisi. To je 
cesta dobrovolná. Náš Pán však žádá od každého bez výjimky chudobu duchovní, tj. vědomí, že jsme jen 
správci toho, co máme – nikoliv vlastníky! Že budeme skládat účty z toho, jak jsme majetku užívali. Že štěstí 
není v hromadění, braní, ale v srdci otevřeném pro nouzi bližního. 
 Myslím si, že tato úvaha o správném zacházení s majetkem bližního i s majetkem vlastním je velmi 
potřebná. Ale nebude nám k ničemu, jestli si ji jen tak přečteme – a dál nic. Jestli se podle toho nezačneme řídit 
a smýšlet. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Dobrý Bože, prosím tě, učiň svět lepším – a začni s tím u mne. 
Dej, abych pochopil, že není chytré pachtit se za nečestným obohacováním, za okrádáním bližního nebo 
společnosti. Že to pro zloděje a podvodníka dopadne vždy stejně: co  získá na majetku, to ztratí na klidné mysli a 
sebeúctě. Že ty chceš, abychom žili spokojeně a bezpečně. Že větší radost je dávat, než brát! Amen. 
 

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

 
 
 

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! 


