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POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 25. 9. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

26. neděle v mezidobí 
Prosba za zdárný průběh 

procesu blahořečení 
biskupa Josefa Hloucha. 

 

Pondělí 
27. 9. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
28. 9. 2021 

 SLAVNOST SV. VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA, VÉVODY 

ČESKÉ ZEMĚ, 
HLAVNÍHO PATRONA 

KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
Za + Václava Staňka, ten 
celý rod a za duše v očistci. 

 

  

Středa 
29. 9. 2021 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 
 

30. 9. 2021 

Památka sv. Hieronyma, 
kněze a učitele církve 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

   

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 

  

Pátek 

 
1. 10. 2021 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

 

  

Sobota 2. 10. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

27. neděle v mezidobí 
Za + vldp. P. Václava 
Kuthana, mučedníka 

komunistického režimu. 

 

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

NEDĚLE 

 

3. 10. 2021 

27. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Jiřího a Lud-
milu Satrapovy a jejich 

sourozence; za + rodiče Jo- 
 sefa a Marii Vranovských. 

 

27. neděle v mezidobí 
Za + „paní domácí“ Olgu 
Vláškovou, za + Vladimíra
Potměšila a ten celý rod. 

 

27. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příležitost ke svaté zpovědi: 
Horní Planá: 
 Čt, Pá – 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. 

 

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 
 

 

 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



26. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Nm 11, 25-29) 

2. čtení 
(Jak 5, 1-6) 

Evangelium 
(Mk 9, 38-43.45.47-48) 

 
 
 
 
 
 

ZÁVIST A BEZOHLEDNOST 
 

 Bratři a sestry, když si dnešní evangelium promítneme do našeho každodenního života, vyznívá nám z něj 
trojí napomenutí: 

N E B U Ď M E  Z Á V I S T I V Í  !  
N E B U Ď M E  B E Z O H L E D N Í  !  

B U Ď M E  S N Á Š E N L I V Í  !  
 Nebuďme závistiví! 
 „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu, ale není tvým učedníkem! Zakaž mu to!“ 
Ten člověk nic zlého nedělal, naopak – zastával se dobra, bojoval proti zlu, a přesto to apoštolům vadí. Jen oni 
mají právo tyto věci dělat, jen oni a nikdo jiný! Už na prvních stránkách Svatých Písem je závist příčinou první 
vraždy: Kain záviděl Ábelovi úspěchy v „živočišné výrobě“. Tohle smýšlení je často i v nás. Jen my jsme hodní, 
slušní, správní lidé. Jen my katolíci, my věřící. A ti, co s námi nechodí do kostela, to jsou ti špatní. Pán Ježíš nás 
dnes učí, že toto není jeho smýšlení, že to není v jeho duchu, když tak smýšlíme. 
 Nebuďme bezohlední! 
 „Kdo by svedl ke hříchu jednoho z maličkých, tomu by bylo lépe, aby si dal na krk mlýnský kámen a vrhl 
se do vody! Běda tomu, skrze něhož pochází pohoršení!“ Možná si řekneš: Tak tohle se mne netýká! Já děti 
vychovávám, já je nekazím! Jenže my nejvíce kazíme děti tehdy, když si to nejméně uvědomujeme. Kazíme je 
svým špatným příkladem, svým špatným jednáním. Lžeme před nimi, hádáme se před nimi, pomlouváme se.  
 Buďme snášenliví! 
 „Pokouší-li tě ke zlému tvá ruka, usekni ji a odhoď od sebe!“ Pán Ježíš chromé ruce uzdravoval, slepým 
zrak otevíral – znal tedy cenu zdravého těla. A přece tu říká, že jsou ještě větší a důležitější hodnoty v lidském 
životě, než zdravá ruka a oko. Že existuje řád hodnot: tělesné zdraví je jistě důležité, ale věci Božího království, 
snášenlivosti a lásky jsou nejdůležitější. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak si pojďme, my hříšníci, zapamatovat trojí poučení z 
dnešního evangelia: Nebuďme závistiví – i mimo naši církev působí týž Duch svatý, jako v nás. — Nebuďme 
bezohlední – nedávejme špatný příklad. — Buďme snášenliví – nevnucujme nikomu svou pravdu. Děti je 
možno ještě vychovávat, dospělé nutno už jen milovat!  Amen. 
 

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

 
 
 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ŘÍJNU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 1. října 2021 od 14 hodin v kapli domova důchodců v Horní Plané a od 17 hodin ve farním 

kostele sv. Markéty v Horní Plané budeme prožívat první pátek v měsíci říjnu. 
Nejprve bude votivní mše svatá „O Nejsvětějším Srdci Ježíšově“. Po modlitbě po přijímání následuje 

pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (výstav Velebné svátosti, krátká adorace, litanie k Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba, svátostné požehnání). 

 

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 


