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n a  L i p n ě  
 

37 / 2021                        12. 9. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
12. 9. 2021 

 
 
 
 

24. neděle v mezidobí 
Za Leopolda Hajera 

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. 

 

Sobota 11. 9. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

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

Pondělí 
13. 9. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

14. 9. 2021 

 Svátek Povýšení svatého 
Kříže 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

  

Středa 
15. 9. 2021 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
16. 9. 2021 

Památka sv. Ludmily, 
mučednice 

Na přímluvu svaté 
kněžny a mučednice 
Ludmily za všechny 

babičky a prababičky. 

 

   

    

Pátek 

 
17. 9. 2021 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 24. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

18. 9. 2021 

   25. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).
 

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

NEDĚLE 

 

19. 9. 2021 

25. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Mrázovy 

a Rynešovy, a za + bratra 
Jakuba. 

25. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).
 

25. neděle v mezidobí 
Za + Františka a Štefana 

Sojkovy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



24. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Iz 50, 5-9a) 

2. čtení 
(Jak 2, 14-18) 

Evangelium 
(Mk 8, 27-35) 

 
 
 
 
 
 

TOUHA A OTEVŘENOST PO NÁPRAVĚ 
 

 Bratři a sestry, občas slýcháme z úst nevěřících lidí otázku: „Jak to, že si věřící zahřeší, pak jde 

ke zpovědi, dostane odpuštění, ale hřeší si dál?“ Nutno přiznat, že i věřících se týkají velice vážné 

hříchy, jako například nenávist, závist, zloba, proklínání, nebetyčné sobectví a pýcha. Na položenou 

otázku se proto neodpovídá snadno. Můžeme říci, že je v každém případě moc dobře, že chodí do 

kostela a ke zpovědi, protože by jinak byli ještě mnohem horší. 

My, kteří se snažíme následovat Krista, nejsme často lepší než ti, kteří jej nepoznali. Přesto 

máme velice mocný a přitažlivý důvod, proč zkoumat, zpytovat, pěstovat, rozvíjet, činit 

citlivějším své svědomí. 

„Tvůj manžel je mým nepřítelem,“ vyjádřila se jedna tchýně. „Kde se v tobě bere ta nenávist,“ 

odpověděla jí s bolestí její dcera, „mám vás ráda oba.“ Vyznává tuto nenávist ona žena ve svátosti 

smíření? Modlí se za pokoj ve svém srdci a smír se zetěm?  

Jak může žít věřící v klidu, jak může každou neděli poslouchat evangelium a aktivně se účastnit 

liturgie, když je mimo kostel udavač, prospěchář, nenávistník a tak podobně? To si sedí v kostelní lavici 

na uších? Dobře bychom si měli uvědomit, že nikdo z nás není svatý. Skutek víry je právě naše touha 

a otevřenost po nápravě. To je skutečnost oslovující ty, kteří s námi víru nesdílejí. 

Na dnešním evangeliu by nás měla nejvíce oslovit Ježíšova rozhodnost, Ježíšův jasný cíl. V 

okamžiku, kdy se mu do cesty někdo nebo něco postaví, rázně takovou bariéru překročí. A tak Pána 

Ježíše nezastaví ani apoštol Petr – naopak, musí si vyslechnout z Ježíšových úst slova přísného 

pokárání: „Jdi mi z cesty, satane. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Radostná zvěst dnešního evangelia zní: Naše víra není 

pohrdání životem, vyhledávání všelijakého trápení. Naopak: je to umění, jak trápení – když na nás 

dolehne – proměnit v dobro. Je to umění, jak s pomocí Boží trápení unést a přežít. Křesťanství je 

protest proti smrti ve jménu Toho, který křísil mrtvé. Neboť spolu s Kristem přemůžeš i svou smrt! 

Amen. 

 

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

 
 
 

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2022: 
Od neděle 12. září 2021 budou ve všech farních kostelech k dispozici objednávkové listy k závazné 

objednávce katolických kalendářů na rok 2022. Můžete si objednat klasický „stolní“ kalendář z 
katolického nakladatelství COR JESU, Cyrilometodějský kalendář (na čtení) z nakladatelství Katolického 
týdeníku a nástěnný kalendář (k zavěšení na stěnu) z katolického nakladatelství COR JESU. 

Prosím, zapište své jméno a příjmení a počet kusů kalendářů, které závazně objednáváte. Objednávat můžete 
až do neděle 17. října 2021!  

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA KALENDÁŘŮ: 
o Stolní kalendář: 70,- Kč za 1 kus 
o Cyrilometodějský kalendář: 100,- Kč za 1 kus 
o Nástěnný kalendář: 60,- Kč za 1 kus 

 


