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n a  L i p n ě  
 

45 / 2021                        7. 11. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
7. 11. 2021 

32. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Františka a An- 
tonii Veselých, jejich syna 
Františka, a za Edmunda 

a Bohumilu Magátovy.  

 

32. neděle v mezidobí 
Za + MUDr. Jiřího 

Hendrycha a za + rodiče 
Antonína a Jiřinu 

Hendrychovy. 

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

a prababičku Josefu. 

Sobota 6. 11. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Za všechny věrné 

zemřelé. 

 

Pondělí 
8. 11. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

9. 11. 2021 

 Svátek Posvěcení 
lateránské baziliky 

Za + kmotříčka Oldřicha 
Veselého, ten celý rod 

a za duše v očistci. 

 

  

Středa 
10. 11. 2021 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
11. 11. 2021 

Památka sv. Martina, 
biskupa 

Za + vldp. P. Martina 
Františka Vícha CFSsS, 

mučedníka komunistické- 
ho režimu, nositele Řádu 

T. G. Masaryka. 

 

   

    

Pátek 
 

12. 11. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 32. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

13. 11. 2021 

   33. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 
 

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

NEDĚLE 

 

14. 11. 2021 

33. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

33. neděle v mezidobí 
Za + Pavla Krola. 

 

33. neděle v mezidobí 
Za + Antonína a Markétu 

Pavelkovy a za jejich 
rodiče. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

záležitostech se můžete se mnou zkon-

taktovat pomocí E-mailu anebo mi

můžete zanechat vzkaz v návštěvní

knize na oficiálních stránkách našich

farností. 
 

Uzivatel
Obdélník



32. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(1 Král 17, 10-16) 

2. čtení 
(Žid 9, 24-28) 

Evangelium 
(Mk 12, 38-44) 

 
 
 
 
 
 

DVĚ VDOVY 
 

 Bratři a sestry, dnes bychom mohli nadepsat učení slova Božího tak jako Bedřich Smetana svou 
operu: „Dvě vdovy“. A podtitul by mohl znít: „O špatné a správné zbožnosti.“ 

Svět zná dodnes zbožné lidi v dvojí podobě, jak to ukázal i Pán Ježíš: Jedna je odstrašující podoba 
předstírané zbožnosti, zbožné přetvářky farizejů všech století. Ti zneužívají náboženství ke svým sobeckým 
cílům: buď k politickému pletichaření nebo k tahání peněz z důvěřivých lidí. Nic jim není svaté. Předstírají 
zbožnost – hlavně, když to vynáší! 

Druhá podoba zbožnosti je zbožnost dvou vdov z dnešního čtení slova Božího: vdovy ze Sarepty a 
zbožnost vdovy u chrámové pokladnice. Obě se klidně dělí o poslední, co mají – v pevné důvěře, že Bůh 
neopustí toho, kdo dává v lásce. 
 Týká se ta výtka jen farizejské zbožnosti lakomých kněží, kterým jde jen o peníze? Vede nás slovo 
Boží dnes jen k tomu, abychom takové projevy špatnosti v církvi, zneužívání náboženství, hlasitě pranýřovali 
a ukázali na takové případy prstem: „Jó, to tam a tam je takovej falář...“? Anebo se to týká také nás, že 
raději vykonáme „dlouhé modlitby“ – jdeme raději do kostela, než abychom šli pomoci bližnímu, který je v 
nouzi? 
 Jeden úředník, který má na obci na starosti pečovatelskou službu, říká: „Myslel jsem, když jsme s tím 
začínali, že se nám budou hrnout především vaši lidé, věřící katolíci – ale ono nic. Máme tolik bezmocných 
lidí, kteří si nemohou jít sami nakoupit, kteří leží stále sami a potřebují, aby je někdo navštívil, pohovořil s 
nimi. Když vaše věřící žádáme o pomoc, říkají nám, že dobré skutky se za peníze nedělají – za to 
pečovatelství je odměna. Jenže oni ti vaši tu péči o potřebné kolem sebe nedělají ani za peníze, ani 
zadarmo. Do kostela chodit mají čas, na pouť mají čas, ale donést babičce v sousedství mléko a trochu jí 
poklidit, na to už čas nemají.“ — Co myslíte, měl ten státní úředník pravdu? Musíme si přiznat, že pravdu 
MĚL! 
 Samozřejmě že tomu tak není u všech lidí – a Bohu díky za to! Ale varujme se toho, abychom někdy 
také tak nejednali. Bůh dává přednost lásce k bližnímu před obětí – i před účastí na nedělní 
bohoslužbě. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak dnes prosme, abychom získávali stále víc z ducha 
dnešních „dvou vdov“: z hlubokého spolehnutí se na Boha, z důvěry, že z dobrého skutku nikdo 
nezchudne, že neumře hladem nikdo, kdo s upřímností a bez vypočítavosti pomůže v nouzi svému 
bližnímu! Amen. 
 

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

 
 
 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI: 
Po celý dušičkový oktáv (tedy od 1. do 8. listopadu) je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (být 

v milosti posvěcující a současně nemít zálibu ani v lehkém hříchu; svaté přijímání; modlitba na úmysl Svatého 
otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se 
tam (třeba jen v duchu) za zemřelé. 

 

SBÍRKA NA CHARITU: 
V neděli 7. listopadu 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 6. listopadu 2021) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na Charitu. Z výtěžku této sbírky budou podpořeny projekty Diecézní charity 
České Budějovice. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!  


