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n a  L i p n ě  
 

37 / 2022                        11. 9. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 10. 9. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

24. neděle v mezidobí 
Za rodinu Aulíkovu, 

Kosovu, za duše v očistci 
a za Boží požehnání 

pro rodinu. 

 

Pondělí 
12. 9. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 
 

13. 9. 2022 
 Úterý 24. týdne v mezidobí

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

  

Středa 
14. 9. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

15. 9. 2022 

Památka Panny Marie 
Bolestné 

Prosba za zdárný průběh 
procesu blahořečení 

biskupa Josefa Hloucha. 

 

   

    

Pátek 

 
16. 9. 2022 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka sv. Ludmily, 
mučednice 

Na přímluvu svaté kněžny 
a mučednice Ludmily 
za všechny babičky 

a prababičky. 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 
 

17. 9. 2022 
   25. neděle v mezidobí 

Za + z rodiny Uhrinovy, 
Musilovy a Iždinských. 

 

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

NEDĚLE 

 

18. 9. 2022 

25. neděle v mezidobí 
Za všechny živé i zemřelé 

rodáky. 

25. neděle v mezidobí 
Za + Martinu 
Dvořákovou. 

 

25. neděle v mezidobí 
Za maličkého Filipa 
Pavelku, jeho rodiče, 
kmotra a ten celý rod. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



24. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Ex 32, 7-11.13-14) 

2. čtení 
(1 Tim 1, 12-17) 

Evangelium 
(Lk 15, 1-32) 

 
 
 
 
 
 

V KAŽDÉM ČLOVĚKU JE BOŽÍ OBRAZ 
 

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. 
Řekni mi, s kým se stýkáš, a já ti povím, jaký jsi. 

   

  Bratři a sestry, jistě známe tato a podobná přísloví. Říkáme to tak a udělali jsme si už nejednou zkušenost, že 
jsou to přísloví pravdivá. 
  Otázkou je, zda můžeme posuzovat také Pána Ježíše podle jeho styků? Dnes jsme ho zastihli ve špatné 
společnosti: „Přicházeli k němu celníci a hříšníci...“, tedy lidé, kteří byli na štíru se zákonem; lidé, kterým se slušný 
člověk zdaleka vyhýbal. A Ježíš s nimi sedí u jednoho stolu a dokonce s nimi jí! 
  Jak se mohl Ježíš s takovými individui zahazovat? Zde jsme s moudrostí našich přísloví u konce. Zde začíná 
jiná moudrost, která naše lidské názory přesahuje: „Zda pastýř nenechá celé stádo a jde za jednou ovcí, která se 
ztratila?“ 
  Tohle podobenství není pohádka pro malé či velké děti. To je výpověď o dějinné skutečnosti. Ten pastýř není 
smyšlená postava, to je konkrétní osoba a její jméno je BŮH. Tento Pastýř hledá ztracené ovce s takovým úsilím, 
že pošle i svého jediného Syna. Riskuje, obětuje jeho lidský život. 
  Jestli jsme teď dobře poslouchali, vidíme už toto podobenství jinýma očima. A uděláme možná vzrušující objev 
jako malé dítě, které stojí poprvé před zrcadlem. Napřed se raduje z druhého děckete, které se tu najednou objevilo, 
směje se na ně, mává mu. Až najednou udělá úžasný objev: ten přede mnou, to jsem přece já! 
  A podobně je tomu s tímhle podobenstvím. Napřed je posloucháme jako pěknou povídku, s níž nemáme 
osobně nic společného. Uděláme rychlý úsudek: tuhle ten a támhle ta, to jsou ztracené ovce. Ale já? Ano, především 
JÁ jsem ta zatoulaná ovce! 
  Je to úžasná a fantastická představa, že v nebi nastane radost nad zachráněným hříšníkem. Ptáme se – proč 
to vlastně Bůh dělá? Je jen jedno vysvětlení: V každém člověku je Boží obraz, kus Boží podoby. Bůh ji vidí i pod 
tvrdou skořápkou lidské pošetilosti. Bůh poznává své vlastnictví. I ty, bratře milý, i ty, sestřičko drahá, patříš Pánu 
Bohu! Každý člověk mu patří. Boha neodradí náš hřích, protože Bůh nesoudí člověka podle jeho hříchu, ale 
podle jeho lítosti. Bůh nechce člověka uzavřít v jeho špatnosti, ale chce jej zachránit, otevřít mu cestu k dobru a k 
lásce.  
  Kdo zná Boha, ale neuvědomuje si svou bídu a hříšnost, upadá do farizejské pýchy: „Jak ti děkuji, Bože, že 
nejsem jako támhle ti hříšníci...“ Takový „křesťan“ se obrací zády k „špatným lidem“, k těm, za které Kristus Pán nesl 
kříž — a je to ubožák! A naopak: Kdo zná svou bídu a hříšnost, ale nezná Boha – Dobrého Pastýře, ten propadá 
zoufalství a beznaději — a je to ubožák! 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Co tedy z toho všeho plyne pro náš každodenní život? Musíme se 
stále učit vidět svou vlastní bídu, slabost a hříšnost. A také musíme vidět i ve špatném člověku Boží obraz, zatoulanou 
ovci, kterou neodsoudíme, ale budeme ji milovat. Così sia – kéž se tak stane! Amen. 
 

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

 
 
 

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2023: 
Od neděle 11. září 2022 budou ve všech farních kostelech k dispozici objednávkové listy k závazné 

objednávce katolických kalendářů na rok 2023. Můžete si objednat klasický „stolní“ kalendář z 
katolického nakladatelství DORON, 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 16. října 2022!  

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA KALENDÁŘŮ: 
o Stolní kalendář: 75,- Kč za 1 kus 
o Cyrilometodějský kalendář: 190,- Kč za 1 kus 
o Nástěnný kalendář: 60,- Kč za 1 kus 


