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n a  L i p n ě  
 

38 / 2022                        18. 9. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

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

 
 

25. neděle v mezidobí 
Za + z rodiny Uhrinovy, 
Musilovy a Iždinských. 

Pondělí 
19. 9. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

20. 9. 2022 

 Úterý 25. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

  

 

Středa 
 

21. 9. 2022 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

22. 9. 2022 

Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 
Za mír na celém světě, 

zvláště na těžce zkoušené 
Ukrajině. 

 

   

    

Pátek 

 
23. 9. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka sv. Padre Pia 
da Pietrelcina, kněze 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

24. 9. 2022 

   26. 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 

 

25. 9. 2022 

26. neděle v mezidobí 
Za + manžela Václava 
Mráze, bratra Jakuba, 

a za rodiny Mrázů 
a Rynešů. 

 

26. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Marii 

a Michala Lombartovy. 
 

26. neděle v mezidobí 
Za + Františka a Štefana 

Sojkovy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



25. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Am 8, 4-7) 

2. čtení 
(1 Tim 2, 1-8) 

Evangelium 
(Lk 16, 1-13) 

 
 
 
 
 

 
CHCEME BÝTI DĚTI SVĚTLA 

 

 Bratři a sestry, dnešní evangelium vypadá jako nějaká kriminální historka. Je to příběh o defraudantovi, o 
darebákovi všemi mastmi mazaném. A upřímně řečeno – tento příběh nás dokáže pěkně vyvést z míry a 
pobouřit! Vždyť nám Pán Ježíš toho podvodníka dává za příklad! 
 Ale Kristus Pán z jeho zlého jednání vyvozuje poučení: Podívejte se, kolik rafinovanosti a chytráctví 
dokážou vynaložit lidé, aby si nahrabali peníze! A co ve srovnání s tím děláme my, abychom si zajistili víc než 
dobré stáří – abychom si zajistili šťastnou věčnost, abychom si zajistili Boží království? 
 Tedy Pán Ježíš nám nechce dávat podvodníka za příklad. Kristus Pán nám dnes klade následující otázku: 
Proč vy, děti světla, rozvíjíte tak málo úsilí pro věc Boží, když kdejaký gauner, zloděj, tunelář a mafián 
dokáže vynaložit tolik úsilí na své špinavé obchody? 
 A my se můžeme ptát: kdo jsou to „děti světla“? Děti světla jsme my všichni, co jsme dnes přišli do 
kostela, abychom se tu učili žít podle učení Pána Ježíše. Nám všem platí Ježíšova výzva: Buďte také trochu 
horliví, když jde o Boží království! Jednejte chytře! Buďte také trochu vynalézaví, když jde o něco dobrého, 
třeba jen o to, jak někomu udělat radost! 
 A ještě jiné ponaučení nám dává Pán z jednání nepoctivého správce. Ten člověk se zabezpečuje do 
budoucna tím, že odpouští dlužníkům. Důvěřuje přitom v tak nestálou a nejistou věc, jako je lidská vděčnost. 
Nám vadí to, že správce rozdával z cizího. Ale cožpak my, když rozdáváme – my rozdáváme ze svého? Také nám 
je vše pouze svěřeno, také my jsme jen správci! Také pro nás platí, že moudré jednání je odpouštět a býti 
milosrdný k těm, kdo nám ublížili. 
 Špatnému správci dal jeho pán lhůtu k nějakému slušnému vyrovnání: „Vydej počet z vladařství svého!“ 
Nevyhodil ho ihned. Špatný správce však té dobroty využije špatně: zneužívá dobroty svého pána k novým a 
novým podvodům, k novým a novým švindlům. 
 Není snad i toto naše situace? I my jsme od našeho Pána dostali lhůtu, abychom si svůj život dali do 
pořádku, než dojde ke konečné „účetní závěrce“. Jak jsme však využívali bohatství propůjčených darů, vloh, 
schopností a příležitostí? Bude snad i v našem životě, v našem prostředí, v našem domově a národě platit i 
nadále, že zlí páchají zlo se zaujetím a s úsilím, zatímco my – děti světla – konáme dobro vlažně a 
chabě, jaksi jen tak „levou rukou“? 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak to vyznejme Kristu Pánu, až s ním budeme u jeho stolu, že 
už nechceme sloužit současně Bohu i mamonu, že už nechceme chvilku sloužit zlu a chvilku sloužit zase Bohu. 
Vyznejme našemu Pánu, že chceme býti děti světla, a to celou svou bytostí, naplno a s radostí! Amen. 
 

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

 
 
 

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2023: 
Ve všech farních kostelech jsou 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 


