
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

38 / 2021                        19. 9. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 18. 9. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

25. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).

Pondělí 
20. 9. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

21. 9. 2021 

 Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

22. 9. 2021 

 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

23. 9. 2021 

Památka sv. Padre Pia 
da Pietrelcina, kněze 

Za mír ve světě, 
zvláště v těžce zkoušeném 

Afghánistánu. 

 

   

    

Pátek 
 

24. 9. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 25. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

25. 9. 2021 

   26. neděle v mezidobí 
Prosba za zdárný průběh 

procesu blahořečení 
biskupa Josefa Hloucha.

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

NEDĚLE 

 

26. 9. 2021 

26. neděle v mezidobí 
Za + manžela Václava 
Mráze, bratra Jakuba, 

a za rodiny Mrázů 
a Rynešů. 

 

26. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Marii 

a Michala Lombartovy. 
 

26. neděle v mezidobí 
Na poděkování Pánu Bohu 
za vldp. P. Jana Tampíra 
a za + maminku, babičku 

a prababičku Josefu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



25. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Mdr 2, 12a.17-20) 

2. čtení 
(Jak 3, 16 - 4, 3) 

Evangelium 
(Mk 9, 30-37) 

 
 
 
 
 
 

V ČEM TKVÍ PRAVÁ VELIKOST ČLOVĚKA? 
 

 Bratři a sestry, to, co nám líčí dnešní evangelium, by mohla být hotová groteska, kdyby to nebylo tak 
drastické. Pán Ježíš jde do Jeruzaléma – plánuje dobrovolnou smrt na kříži za všechny lidi. Apoštolé jdou toutéž 
cestou – a hádají se jako malí kluci, kdo z nich bude větším pánem v Ježíšově království. 
 Naštěstí si uvědomují, jak jsou daleko od smýšlení svého Mistra: zahanbeně mlčí, když se jich ptá, o čem 
se baví. S námi by bylo velice dobře, kdybychom si to dovedli stejně upřímně přiznat, kdykoliv se v nás probudí 
plány, které jsou vzdálené od Ježíšova ducha. 
 V evangeliu jde o základní otázku: V ČEM TKVÍ PRAVÁ VELIKOST ČLOVĚKA? Co činí člověka velkým 
před Bohem i před lidmi? A Ježíšova odpověď zní: Kdo chce být mezi vámi velký, buď jako ze všech 
poslední a služebník všech. 
 A že to Pán Ježíš nechápe jenom jako „slovní hříčku“, dokazuje svými slovy: „Příklad zajisté dal jsem 
vám.“ Můžeme dodat, že tento postoj – postoj služebníka všech – je pro Ježíše zcela typický, a to ve všech 
situacích. Připomínáme si to při každé mši svaté: „Za vás a za všechny“ stále vydává svou Nejdrahocennější 
Krev. 
 Co bylo typické pro Krista Pána, má být typické i pro křesťany – tedy pro nás. Jenomže pro nás je spíše 
typické chování apoštolů – my se také rádi bavíme o tom, jak MY jsme mezi všemi ti větší, ti lepší, ti dokonalejší. 
 Ale jak to tedy máme dělat prakticky? To se máme pořád jen krčit a nastavovat hřbet těm druhým, aby 
se po našich zádech šplhali nahoru? To máme chtít být pořád všude poslední, přistrkovat jiným lépe placenou 
práci, lepší místo? To nesmíme jako křesťané usilovat o postup v zaměstnání, nesmíme snad přijmout vedoucí 
místo? 
 Kdo by si Pánova slova vykládal takto, nepochopil z nich vůbec nic. Pán Ježíš přece říká, že před Bohem 
není člověk větší jen proto, že má vyšší místo, vyšší úřad, vyšší titul. Před Bohem je větší ten, kdo dovede 
svých schopností lépe využít ke službě lidem! Před Bohem neplatí naše hodnosti ani tituly – před Bohem 
platí, na kolik jsme tady pro své bližní. 
 Usilujme tedy, moji milí, o vyšší postavení, o důležitější místo, usilujme o postup. Ale dělejme to nikoliv ze 
ctižádosti, z ješitnosti a z pýchy. Dělejme to proto, abychom mohli vlivnější pozice využít ke konání 
většího dobra. Dělejme to proto, abychom měli více možností pomáhat svět kolem sebe uspořádat ke 
spravedlnosti a pokoji.  
 Být křesťanem tedy neznamená schovávat se někde v koutě, hrbit se a ustupovat těm „s ostrými lokty“. 
Být křesťanem znamená vynaložit všechny hřivny, všechno své nadání do služby lidem, do úsilí o lepší svět, kde 
by každý byl opravdu šťastný a vnitřně svobodný, kde „mocní tohoto světa“ nezneužívají své moci, ale 
dávají ji ve prospěch svých bratří a sester. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Jistěže to není lehké, ale pojďme o to se zmoudřelými 
Ježíšovými učedníky společně usilovat. Naše dnešní „Vyznání víry“ kéž je vyjádřením, že tuto Kristovu nauku 
nejenom vyznáváme, ale také že podle ní chceme opravdu žít! Amen. 
 

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

 
 
 

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2022: 
Ve všech farních kostelech jsou 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 


