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n a  L i p n ě  
 

40 / 2021                        3. 10. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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). 
 

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

 
 

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

komunistického režimu. 

 

Pondělí 
4. 10. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

5. 10. 2021 

 Votivní mše „O Panně 
Marii Růžencové“ 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

6. 10. 2021 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
7. 10. 2021 

Svátek Panny Marie 
Růžencové 

Prosba o mocnou přímluvu 
a ochranu Panny Marie, 
Královny posvátného rů- 
 žence, pro naši farnost. 

 

   

    

Pátek 
 

8. 10. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Panně 
Marii Růžencové“ 

 

   

   16:30 (farní kostel)  

Sobota 

 

9. 10. 2021 

   28. neděle v mezidobí 
Prosba o mocnou přímluvu
a ochranu Panny Marie, 
Královny posvátného rů-
 žence, pro naši farnost. 

 

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

NEDĚLE 

 

10. 10. 2021 

28. neděle v mezidobí 
Za + prarodiče Tůmovy 
a za bratra Vladimíra 

Tůmu. 

28. neděle v mezidobí 
Za + manžela Karla 

Bejdáka, rodiče z obojí 
strany a za + sestru 

Kristýnu. 

 

28. neděle v mezidobí 
Prosba o mocnou přímluvu 
a ochranu Panny Marie, 
Královny posvátného rů- 
 žence, pro naši farnost. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



27. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Gn 2, 18-24) 

2. čtení 
(Žid 2, 9-11) 

Evangelium 
(Mk 10, 2-16) 

 
 
 
 
 
 

TRVALÝ SVAZEK LÁSKY A PŘÁTELSTVÍ 
 

 Bratři a sestry, Boží slovo dnešní neděle hovoří o posvátném svazku manželském. V posledních 
letech bylo o manželství napsáno tolik knih a článků, že se nedají tak snadno zmapovat. A výsledek? Vesměs 
žádný! Kolik lidí se rozvádí, kolik lidí volí jen provizorní řešení – ani církevní, ani civilní sňatek. Dokonce byl u nás 
už přijat zákon o takzvaném registrovaném partnerství, samozřejmě napříč pohlavími. Kolik stárnoucích 
manželství se rozpadá a dochází k trapným rozchodům! 
 Když se díváme na všechno dění kolem manželství a rodiny, vnímáme zde jakési zdánlivé dilema. Na 
jedné straně knihy dávají návody, jak to dělat, jak řešit manželské problémy, aby lidé vydrželi, aby zvládli 
manželské krize, protože manželství má být TRVALÝ SVAZEK LÁSKY A PŘÁTELSTVÍ. Na druhé straně se 
hlásá – a jsou mezi nimi i křesťané – že rozvod je nutný a potřebný. Přece nemůžeme držet lidi v jakémsi „pekle 
na zemi“! Život je skutečně tvrdý a nikdy jiný nebyl. Problém manželství se táhne celými lidskými dějinami. 
 V této malé úvaze samozřejmě nemůžeme řešit tu obsáhlou manželskou problematiku, a proto se na ni 
zadíváme jen ze dvou úhlů pohledu: Za prvé – nelze obejít Boží řád, který zavazuje k trvalému svazku. Za 
druhé – kořen celého problému se přesouvá na jiné pole. 

K prvnímu pohledu můžeme říci, že celé dějiny lidstva svědčí o tom, že rozvodem se nikdy otázka 
krizového manželství nevyřešila. My všichni dobře známe slova Krista Pána: „Co Bůh spojil, člověk 
nerozlučuj.“ To je Boží řád, který nelze obejít. 

Jenomže mnoha lidem ztvrdlo srdce, a pak bez vážného důvodu – jen pro svou neřestnou neukázněnost 
– jdou za tím, co chtějí. To jsou lidé, kteří mají lásku jen k sobě. Takoví lidé tvoří větší část těch, kteří se 
rozvádějí. Tu menší část tvoří lidé, kteří jsou partnerem podvedeni, kteří jsou vyhozeni, opuštěni, kteří za rozvod 
nemohou, kteří doplatí na nevázanost toho druhého. 
 A z toho vyrůstá náš druhý pohled: Kořen celého problému se přesouvá na jiné pole. Dnešní společnost 
totiž neřeší problém manželství v samotném kořenu. Příčina rozvodů není v tom, že jsou v manželství 
těžké krize, že manželé spolu nemohou žít, že mají „peklo na zemi“. Kořen je v tom, že ten jednotlivý člověk 
je v kořenu narušený. Těmi moderními „démony“, kteří připravují nesnesitelná manželství jsou: egoismus, 
sobectví, vulgárnost, lidé charakterově nevyzrálí. 

Těžko se může vyléčit manželství a jeho problémy, když nebudeme léčit zlo v kořeni. Nejprve je třeba 
vychovat člověka, naučit jej správně žít, pomoci mu vyzrát k pravé lásce. Společně mohou žít jen ti lidé, kteří 
jsou pro to náležitě připraveni. A zejména mladí lidé by si měli stokrát rozmyslet, s kým chtějí po celý život žít, a 
především se musí sami starat o to, aby správně dozráli a měli tomu druhému co dát. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Vždyť opravdová láska není ta, která bere, ale ta která se 
dokáže tomu druhému rozdávat. A pak mohou manželé prožít opravdu hodnotný a krásný život v Boží 
přítomnosti, dokud je nerozloučí smrt, aby se nakonec navždycky setkali v životě věčném! 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 




