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41 / 2021                      10. 10. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 9. 10. 2021 
16:30 (farní kostel) 

 
 

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

 

Pondělí 
11. 10. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
12. 10. 2021 

 Votivní mše 
„O Panně Marii 1“ 

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

 

  

Středa 
13. 10. 2021 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 
 

14. 10. 2021 

Votivní mše 
„O Panně Marii 1“ 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

   

    

Pátek 
 

15. 10. 2021 

 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka sv. Terezie 
od Ježíše, panny a učitelky 

církve 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

16. 10. 2021 

   29. 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 

 
17. 10. 2021 

29. neděle v mezidobí 
Za Terezii Stankovou, 

syna Karla, vnuka Bertíka, 
a za celou rodinu 

Anzingerovu a babičku 
Kateřinku. 

 

29. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Štefana 

a Annu Lučanovy, bratra 
Štefana, syna Pavla 

a za ostatní příbuzné. 
 

29. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



28. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Mdr 7, 7-11) 

2. čtení 
(Žid 4, 12-13) 

Evangelium 
(Mk 10, 17-30) 

 
 
 
 
 
 

VZDÁT SE VŠEHO A NÁSLEDOVAT JEŽÍŠE 
 

 Bratři a sestry, moudrý král Šalomoun prohlásil: „Dal jsem přednost moudrosti před 
bohatstvím.“ Jak převratně to asi muselo znít v době, kdy panoval všeobecný názor, že boháči jsou Bohu 
milí – proto jim žehná a přeje jim, zatímco chudáci jsou Bohem zavržení. Tento názor přetrvával i v Novém 
zákoně a vlastně trvá i v nás: V penězích je jistota – kdo hodně má, toho má i Pán Bůh rád. 
 Můžeme jen teskně uvažovat, kolika tragédiím by se předešlo, kolik válek by nemuselo být, kolik 
rodinných nesvárů, kolik zločinů a vražd by nebylo, kdyby lidé dali na krále Šalomouna a na Pána Ježíše: 
„Velbloud uchem jehly projde spíše, nežli boháč do nebeské říše.“ 
 Položme si zásadní otázku: Kdo je vlastně boháč ve smyslu Ježíšově? Snad kdo má měsíčně plat sto 
tisíc? Snad kdo má v bance na kontě milióny? – Nikoliv, v tom to není. Tady nerozhoduje to, kolik člověk 
má. Tady rozhoduje, jestli ty peníze vládnou člověku, nebo jestli on vládne penězům. 
 Apoštol Petr měl loď a sítě, apoštolé měli své domy a vinice, a přece je Pán Ježíš nevyzval, tak jako 
např. bohatého mládence, aby všechno rozdali. Ježíš věděl, že ti na svém majetku nelpějí srdcem, že jim 
majetek nevládne. Bohatý mládenec však byl otrokem majetku, měl asi sklon k lakotě. Proto mu Ježíš radí: 
„Chceš-li být dokonalý, rozdej vše a následuj mne.“ 
 Vzdát se všeho a následovat Ježíše. Místo v majetku vidět zajištění v Bohu. Pochopili to světci 
církve svaté ve všech dobách. Jsou ještě i dnes takoví lidé, kteří uslyší Ježíšovo pozvání k následování? 
Ovšemže jsou – a není jich málo. Uvedeme si alespoň dva příklady: 
 Jednou jsem četl o biskupovi z Guatemaly, který všechny šperky svého biskupství prodal na výstavbu 
bytů pro chudé. Jako berlu nosil metařskou hůl, na kterou mu ti metaři vystřihli z plechu křížek. 
 Před léty složil arcibiskup z Montréalu, kanadský kardinál Paul-Émile Léger, svůj úřad, rozdal majetek 
a šel dělat ošetřovatele do kolonie malomocných v Africe. Když se ho novináři ptali, proč to dělá, řekl, že 
takto bude lépe následovat chudého Ježíše, který umýval apoštolům nohy. Ostatně – dodal ještě – zájemců 
o arcibiskupství bude zde mezi spolubratry kněžími nadbytek, ale tam, v Africe, je ošetřovatelů nedostatek. 
 Jistě snad i sami znáte lidi, kterých se dotkne Boží milost a najednou si uvědomí, v čem spočívá 
pravá radost, pravé křesťanství. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Jak se zachováme k Šalomounově a Ježíšově výzvě, 
abychom dávali přednost moudrosti před bohatstvím? Obdivujme velikánské srdce těch, kteří dnešní 
evangelium dokázali vzít doslova a do písmene. A především se snažme být pány nad majetkem a 
nedopusťme, aby peníze vládly nám. Potom můžeme na světě opravdu šťastně a spokojeně 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 


