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n a  L i p n ě  
 

36 / 2022                          4. 9. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

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

 
 

23. neděle v mezidobí 
Za hojnost darů Ducha 

svatého na počátku 
nového školního roku. 

 

Pondělí 
5. 9. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

6. 9. 2022 

 Úterý 23. týdne v mezidobí
Za + Věru Veselou, 

ten celý rod a za duše 
v očistci. 

 
 
 
 

  

Středa 
7. 9. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
8. 9. 2022 

Svátek Narození Panny 
Marie 

Prosba o mocnou přímlu-
vu a ochranu blahoslavené 

Marie vždy Panny pro 
celou naši farnost. 

 

   

 

Pátek 
 

9. 9. 2022 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 23. týdne v mezidobí 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

10. 9. 2022 

   24. neděle v mezidobí 
Za rodinu Aulíkovu, 

Kosovu, za duše v očistci 
a za Boží požehnání 

pro rodinu. 

 

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

NEDĚLE 

 
11. 9. 2022 

24. neděle v mezidobí 
Za mír na celém světě, 

zvláště na těžce zkoušené 
Ukrajině. 

 

24. neděle v mezidobí 
Za + manžela Jiřího 

Langera, rodiče Lange-
rovy a Kopuncovy, 

za + bratra Vladislava, 
zetě Adolfa Španillera 

a za + příbuzné. 

 

24. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



23. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Mdr 9, 13-18) 

2. čtení 
(Flm 9b-10.12-17) 

Evangelium 
(Lk 14, 25-33) 

 
 
 
 
 
 

JAK NÁSLEDOVAT JEŽÍŠE 
 

 Bratři a sestry, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli závažná slova Pána Ježíše: „Když někdo 
přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na 
druhé místo, nemůže být mým učedníkem.“ A přiznejme si se vší upřímností, že tato Ježíšova slova 
nás uvádějí do velkých rozpaků! Klást rodiče, děti, sourozence a další bližní až na druhé místo? To přece 
zavání naváděním, abychom se o rodiče a děti nestarali! Opravdu to Pán Ježíš myslel takto? 
 Abychom dobře porozuměli kterémukoliv výroku Svatých Písem, musíme jej brát v souvislosti celého 
textu, v souvislosti okolností, za jakých to náš Pán řekl. A jaké to byly okolnosti? – Kristus Pán jde 
naposledy do svatého města Jeruzaléma. Jde slavit své poslední velikonoce. Dobře ví, že ho tam chtějí 
zabít. Je to pro něho přetěžká cesta. Tolik mu doma v Galileji bránili jeho přátelé: Nechoď tam! Tolik ho 
přemlouvali jeho učedníci: Nechoď tam! 
 A sám Pán Ježíš cítí v sobě každým krokem narůstající pokušení: Nechoď tam, obrať se zpět do 
Galileje, tam budeš v bezpečí mezi svými. Zachraň si život! Ale Kristus Pán jde dál. Jde do Jeruzaléma. 
Každým krokem se blíží svému kříži, své smrti. Kolem něho se stále zvětšuje zástup lidí, kteří se k němu 
přidávají. Ti jdou zlehka, jako na výlet. Jdou za ním, vždyť Ježíše v Jeruzalémě provolají králem 
Izraele! A tak se předbíhají, tlačí se k němu, hrnou se za ním. 
 A právě v této situaci se Pán Ježíš zastavuje. Říká jim, že být jeho učedníkem něco stojí. Že jeho 
učedník musí i rodinu opustit, i svůj život nasadit: „Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže 
být mým učedníkem!“ A Kristus Pán jde, aby ten kříž nesl, aby svým křížem jako klíčem otevřel Boží 
království – to, na čem v lidském životě nejvíce záleží. 
 Boží království vyrůstá už zde, v našem životě. Vzniká všude tam, kde lidé přestanou hrabat 
jen a jen pro sebe a svou rodinu. Boží království vzniká všude tam, kde lidé na první místo dávají dobro 
celku. Ano, Boží království vzniká už zde – všude tam, kde se Kristovo evangelium bere vážně a kde se lidé 
podle něj snaží žít. Ve světě, kde každý myslí jen na sebe a kašle na druhé, tam se nemůže vést dobře 
nikomu. 
 Dobře může být každému jen tam, kde každý klade na první místo zájmy celku. Ne že bychom 
se neměli starat o svou rodinu, o svůj pěkný život, o své osobní zájmy. Ale toto všechno patří až na druhé a 
další místo. Nikdo nemá stavět své štěstí na tom, že škodí druhým. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Ukázali jsme si smysl Ježíšových slov, jak být jeho 
následovníkem, učedníkem, křesťanem. Ukázali jsme si, jak následovat Ježíše. Boží království musí být 
pro každého z nás důležitější, než jakékoliv věci osobní. Boha musíme klást ve svém životě vždy na první 
místo. Jedině tak budeme opravdu dobrými a věrnými učedníky našeho Pána Ježíše Krista! Amen. 
 

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

 
 
 

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! 


