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n a  L i p n ě  
 

39 / 2022                        25. 9. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 24. 9. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

26. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).

Pondělí 
26. 9. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
27. 9. 2022 

 SVATVEČER SLAVNOSTI 
SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍ-
KA, VÉVODY ČESKÉ ZEMĚ,

HLAVNÍHO PATRONA 
KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
Za + Václava Staňka, ten 
celý rod a za duše v očistci. 

 

  

Středa 
28. 9. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
29. 9. 2022 

Svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela, 

archandělů 
Za + vldp. P. Václava 
Kuthana, mučedníka 

komunistického režimu. 

 

   

    

Pátek 
 

30. 9. 2022 

 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka sv. Hieronyma, 
kněze a učitele církve 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 
 

1. 10. 2022 
   27. neděle v mezidobí 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

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

NEDĚLE 

 

2. 10. 2022 

27. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Jiřího a Lud-
milu Satrapovy a jejich 

sourozence; za + rodiče Jo- 
 sefa a Marii Vranovských. 

 

27. neděle v mezidobí 
Za + manžela Karla Bej-
dáka, za + rodiče z obojí 

strany a za + sestru 
Kristýnu. 

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

a prababičku Josefu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



26. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Am 6, 1a.4-7) 

2. čtení 
(1 Tim 6, 11-16) 

Evangelium 
(Lk 16, 19-31) 

 
 
 
 
 
 

PŘÍBĚH O BOHÁČI A LAZAROVI 
 

 Bratři a sestry, když nasloucháme evangeliu, měli bychom se vždycky ptát: A jaká je moje role? Co z toho 
vyplývá pro mne? Dnešní evangelium se nám zdá být obtížné. Roli, která by nám „sedla“, jsme asi hledali marně. 
 Nejprve si vezměme toho boháče. Kdopak z nás je bohatý? A tak bezcitní také nejsme, abychom nechali 
někoho umřít hladem u svých dveří. O nás to tedy dnes není. A co role žebráka? Také nám nesedí – hlady ještě 
neumíráme. Nebo role boháčových bratří? Také ne, jakápak zazobaná rodina! 
 Co tedy, moji milí? V tom příběhu o boháči a Lazarovi se cítíme dobře pouze v roli diváka. Přihlížíme a 
soudíme: boháč se nám nelíbí – to je jasně záporný typ. S chudákem sympatizujeme a radujeme se s ním v happy-
endu, když se dostane do nebe. 
 Jenomže evangelium – to je život. Není tedy možné být pouze v roli diváka, byť bychom se v ní cítili sebelíp. 
Ono se opravdu v tomto příběhu přece jen jedná o nás. Většinu z nás asi kostým odporného boháče nemine. Protože 
stačí pozorněji přihlédnout, abychom poznali, že boháč není odsouzen za to, kolik peněz má na kontě a jaký je jeho 
vlastnický zápis v pozemkové knize. Ten boháč není odsouzen ani za to, že se dobře naobědval. 
 Jeho špatnost spočívá ve špatném smýšlení: Co je mi po tom žebrákovi, co je mi po chudácích, co je mi 
vůbec po někom! Já osobně se mám dobře, nic mi neschází. Je to určitě tím, že mě Pán Bůh má rád. Jsem tedy dost 
hodný a nemusím si dělat starosti o nikoho a o nic. A o toho žebráka teprve ne. Kdyby byl on také hodný, jako jsem 
já, staral by se o něj Bůh také – vždyť chudoba a trápení je Boží trest. Co bych se Bohu do toho pletl, jak si to s těmi 
darebáky venku vyřizuje? 
 Takto vypadá první jednání tohoto divadla: smýšlení lidské. Druhé jednání toto vše obrací na hlavu – ukazuje 
se smýšlení Boží, a to je zcela opačné. U Boha platí jen jedno: jako On zjevil Synovi svou lásku a péči, tak chce, aby 
každý člověk jednal s lidmi laskavě, starostlivě, láskyplně, pečlivě. 
 Nejsou tvé názory stejné jako boháčovy? — Já jsem dobrý křesťan, já se modlím, já dokonce chodím v neděli 
do kostela, já si nemusím dělat starosti. Mě má přece Pámbu rád, ale ti venku na ulici – to je panečku banda, to jsou 
panečku darebáci! Raději od nich dál, raději se jim zdaleka vyhnu, chuligánům jedněm! 
 A stalo se, že zemřel ten na ulici... a že zemřel i ten, co se cítil tak bohatý před Bohem, tak dobrý a vzorný 
křesťan... Co bylo dál? Dál si to už v duchu dnešního evangelia dopověz sám... Podívejme se na to zcela konkrétně: 
My ze střední generace – a zejména ze starší generace, patříme ještě k těm „bohatým“, k věřícím. Věříme v Boha a 
cítíme se proto v bezpečí. 
 A dobrý Bůh se nás dnes ptá, každého zvlášť: co ty, bratře milý, co ty, sestřičko drahá – co děláš pro to, 
aby „ti na ulici“, kteří Boha neznají, jeho světlo spatřili? Co děláš pro to, abys jim předal své bohatství? Jak se 
o to osobně angažuješ? Jestli si hledíš jen své dušičky a ti venku jsou ti lhostejní – pak běda tobě! Pak jsi ten bezcitný 
boháč a dnes jsi slyšel z Božích úst evangelium o svém odsouzení!!! 
 Obstojíš tehdy a jen tehdy, když vynaložíš všechno, abys „těm na ulici“, těm mimo víru, pomohl k 
víře v Krista. A jak jim můžeš pomoci? Nikoliv hádáním. Nikoliv poroučením. Nikoliv donucováním. Pomoci jim můžeš 
jedině tím, že budeš svou laskavostí a dobrotou věrným obrazem Božím. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Pojďme tedy vstříc Kristu svátostnému s myšlenkou: Pane, co učiním 
dnes, co v tomto týdnu pro své bližní? Kéž nikdo z nás nebude jako ten bezstarostný boháč, který pohrdá, místo aby 
pomáhal. Kéž najdeme ve svém každodenním životě tu správnou odpověď! 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 


