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n a  L i p n ě  
 

35 / 2022                        28. 8. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

8:00 (farní kostel)  

NEDĚLE 

 
28. 8. 2022 

 
 
 
 

22. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Jiřího a Marii 
Hadravovy, syna Jaroslava 

a za ochranu Boží 
pro živou rodinu. 

 

9:45 (farní kostel) 

 
 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
(TITULÁRNÍ SLAVNOST 

SV. BARTOLOMĚJE, 
APOŠTOLA) 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

 

11:15 (farní kostel) 

 
 
 

22. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 
 

 

Pondělí 
29. 8. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

30. 8. 2022 

 Úterý 22. týdne v mezidobí
Za hojnost darů Ducha 

svatého na počátku 
nového školního roku. 

  

 

Středa 

 

31. 8. 2022 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

1. 9. 2022 

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 
Za hojnost darů Ducha 

svatého na počátku 
nového školního roku. 

 

   

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 
 

  

Pátek 

 
2. 9. 2022 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

  

Sobota 3. 9. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

23. neděle v mezidobí 
Za hojnost darů Ducha 

svatého na počátku 
nového školního roku. 

 

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

NEDĚLE 

 

4. 9. 2022 

23. neděle v mezidobí 
Za + Tomáše a Růženu 
Kukačkovy, sourozence 

a rodiče. 

23. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocného člověka. 
 

23. neděle v mezidobí 
Za + Imricha Koňarika, 

rodiče Marii a Pavla 
Koňarikovy, a za dceru 

Ivetu Jarošovou. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

záležitostech se můžete se mnou zkon-

taktovat pomocí E-mailu anebo mi

můžete zanechat vzkaz v návštěvní

knize na oficiálních stránkách našich

farností. 
 



22. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Sir 3, 19-21.30-31) 

2. čtení 
(Žid 12, 18-19.22-24a) 

Evangelium 
(Lk 14, 1.7-14) 

 
 
 
 
 
 

NAUKA O NEROVNOSTI LIDÍ 
 

  Bratři a sestry, co nám to vlastně dnes dává náš Pán za naučení? Morálku posledního místa – jak to kdosi 

nazval? Chce nám dnes znechutit sobectví, bezohlednou ctižádostivost? Chce nás dnes učit skromnosti? 

  Nic z toho nemá Pán ve skutečnosti na mysli. Dnes nám především podává svou nauku o nerovnosti 
lidí v řádu jeho království. Od té doby, co si revoluce na počátku novověku daly do štítu heslo rovnosti a 

bratrství všech lidí, každý člověk – i nakonec každý z nás – s tím jaksi počítá: všichni lidé jsou si rovni! 

  Jenomže naše každodenní zkušenost ukazuje, že ve skutečnosti žádná rovnost mezi lidmi není. 
Králové rozdělují šlechtické tituly, prezidenti udělují řády a medaile, na kdejaké hitparádě se udílejí zlaté medaile 

laureátům, za zvuků fanfár jsou vavřínovými věnci korunovány „královny krásy“ apod. 

  Stejně tak existují hodnostní rozdíly a třídy u Boha. Právě toto nám dnes připomíná Pán Ježíš v 

evangeliu. U Boha nemůže být řeči o nějaké rovnosti. A kdo je vlastně u Boha nejpřednější? — Není to kupodivu 

člověk se vznešenou vizitkou „rodu modré krve“, ale je to osobní přítel: „Příteli, pojď dopředu!“ – zve pán 

hostiny v dnešním podobenství. 

  Zasloužilého hosta s tituly přijímáme s povinnou zdvořilostí a úctou, avšak přítele přijímáme se 
srdečnou radostí. Zamysli se: Koho ty považuješ za svého přítele? Jistě toho, kdo tě má rád, o kom s jistotou 

víš, že se na něj můžeš kdykoliv spolehnout, že bude vždy při tobě. Bůh také tak – má stejné měřítko. 

  Vidíš, to je radostné jádro dnešního slova Božího: Také já se mohu považovat za přítele Božího, 
když mám k němu takový vztah, takovou přátelskou důvěru. Dnešní slovo Boží není tedy jen nějakou etikou 

slušného společenského chování u stolu. Tady jde o řád království Božího: tam budou předními Boží přátelé. 

  Máme se stávat lepšími, důvěrnějšími Božími přáteli – to je náš úkol a naše starost. Nejen starost o sebe, 

ale i o ty druhé, o naše bližní kolem nás. 

 Chtěl bych vám, moji milí, vložit do hloubi srdce i paměti slova Pána Ježíše: „Nechte maličkých přijíti 
ke mně a nebraňte jim, neboť takových jestiť nebeské království!“ 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Co uděláme, aby se lidem žijícím v naší blízkosti umožnilo 

navázat přátelství, které je pro život lidský i věčný nejdůležitější – totiž přátelství s Bohem? Prosme Pána o 

světlo, abychom to pochopili. A nezapomínejme, že u Boha zůstává služba bližnímu největším posláním 
dětí Božích. Toliko člověk skromný uslyší Boží pozvání: „Příteli, pojď dopředu!“ Amen. 

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

 
 
 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ZÁŘÍ – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 2. září 2022 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 září. 
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). 

 

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE: 
V neděli 4. září 2022 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 3. září 2022) se bude konat při všech bohoslužbách 

kostelní sbírka na bohoslovce. 
Prosím všechny lidi dobré vůle, aby při této sbírce pamatovali na hmotné potřeby spojené se studiem a 

přípravou bohoslovců na kněžské povolání. Především však prosím, abychom nikdy nezapomínali na modlitbu za 
bohoslovce i za nová kněžská a řeholní povolání! Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 


