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n a  L i p n ě  
 

40 / 2022                        2. 10. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 1. 10. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

27. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

Pondělí 
3. 10. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
4. 10. 2022 

 Svátek našeho serafínského
Otce sv. Františka z Assisi
Za + vldp. P. Františka 

„tatíčka“ Puchnara, dlou-
holetého faráře v bazilice

sv. Prokopa v Třebíči. 

 

  

Středa 
5. 10. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

6. 10. 2022 

Votivní mše 
„O Panně Marii 1“ 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

   

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Svátek Panny Marie 
Růžencové 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 
 
 

  

Pátek 

 
7. 10. 2022 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Svátek Panny Marie 
Růžencové 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

  

Sobota 8. 10. 2022 
16:30 (farní kostel) 

 
 

28. 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 

 

9. 10. 2022 

28. neděle v mezidobí 
Prosba o mocnou přímluvu 
a ochranu Panny Marie, 
Královny posvátného rů- 
 žence, pro naši farnost. 

 

28. neděle v mezidobí 
Za + Olgu a Vendulku 

Vláškovy, za + Vladimíra 
Potměšila, ten celý rod 

a za duše v očistci. 

28. neděle v mezidobí 
Prosba o mocnou přímluvu 
a ochranu Panny Marie, 
Královny posvátného rů- 
 žence, pro naši farnost. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 křtu, svatby, pohřbu a v
jakýchkoliv jiných záležitostech se můžete
se mnou zkontaktovat telefonicky, E-mailem
anebo mi můžete zanechat vzkaz v návštěvní
knize na oficiálních stránkách našich far-
ností. 
 Budete-li chtít, můžete mne navštívit na
faře v Horní Plané. V tomto případě vás
prosím, abyste si termín setkání se mnou
pro jistotu předem domluvili. 

Uzivatel
Obdélník



27. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Habakuk 1, 2-3 ; 2, 2-4) 

2. čtení 
(2 Tim 1, 6-8.13-14) 

Evangelium 
(Lk 17, 5-10) 

 
 
 
 
 
 

V ČEM TKVÍ SÍLA A VELIKOST VÍRY? 
 

 Bratři a sestry, Pán Ježíš nám říká: Kdybys měl víru jako zrnko hořčičné, strom bys vytrhl, hory bys 

přenášel. A my se můžeme ptát: V čem tedy tkví síla a velikost víry? 

 Ještě před nedávnem si mnozí lidé mysleli, že ve světě vědecko-technické revoluce už pro Boha místo není. 

Jenomže dnes už víme, že sama znalost přírodních zákonů člověku nepomůže. I meteorolog, který hlásá předpověď 

počasí na zítra, může mít nervové deprese. I astrofyzik, který objevil právě novou hvězdu na nebi, může být vnitřně 

rozervaný a nešťastný. I chemik, který objevil nové účinné syntetické hnojivo, může být osamělý. 

 Kdyby na světě existovaly toliko přírodní zákony, zle by bylo s člověkem, zle by bylo s lidstvem! Člověk – aby 

skutečně žil jako člověk – potřebuje nezbytně víru. Ne nějakou pověrčivou víru, ale správnou víru – totiž Ježíšovu 
víru.  

 A v čem tkví velikost správné víry? — Víra otevírá přátelství. Věřit se řekne latinsky „credere“, a to pochází ze 

slov „cor dare“, tedy dát srdce. Věci víry jsou věci lásky. A Kristus Pán přišel naučit lidi důvěřující lásce k Bohu Otci. 

Kdo uvěří v Pána Ježíše, ten už nikdy nemusí být sám, ten získal bratrského přítele v Pánu Ježíši. 

 Víra nám dá tolik světla, že člověk unese temnoty a nejistoty lidské existence. Víra nám pomáhá přežít 

uprostřed zla, které si dělají navzájem lidé; uprostřed zla, kterým nás postihuje příroda v podobě katastrof a nemocí.  

 Kdo uvěří, že přes to přese všechno existuje dobrý Bůh, který je původcem tolika dobrého a krásného, co je 

na světě; že existuje dobrý Bůh, který často obrací zlé události k dobrým koncům – tak jak to udělal se svým 

Synem na kříži, tomu víra pomáhá unést a přežít zlo, pomáhá hledat a nalézat líc všech událostí. 

 Velikost víry tkví v tom, že si člověk nerozbíjí hlavu o zlo, které změnit nemůže, ale usiluje změnit 
k lepšímu, co změnit může. A tak je velice potřebné modlit se s apoštoly o dar větší víry. Je velmi dobré, abychom 

se snažili svou víru stále rozvíjet a prohlubovat. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Více víry, to znamená lépe znát Pána Ježíše, lépe žít podle jeho 

evangelia. Naše víra, to je naše odpověď na působení Ducha Kristova v nás. To je naše vnitřní okouzlení Ježíšovou 

dobrotou a láskou, která nás strhuje a láká, abychom se snažili žít také tak. Prosme tedy dnes s apoštoly Pána Ježíše: 

„Pane, dej nám více víry!“ 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 

 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ŘÍJNU – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 7. října 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 říjnu. 
Nejprve bude mše svatá ze svátku Panny Marie Růžencové. Po modlitbě po přijímání následuje pobožnost k 

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (výstav Velebné svátosti, krátká adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, 
zásvětná modlitba, svátostné požehnání). 



 

 

Kájovská pouť 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Sobota 8. října 2022 

18:00 příležitost ke svátosti smíření; 18:15 modlitba růžence 

19:00 Mše svatá 
Celebruje R. D. Jan Rothschedl 
po mši svaté světelný průvod 
22:00 začátek celonoční adorace 
 

Neděle 9. října 2022 

7:00 zakončení adorace, modlitba Ranních chval, modlitba růžence 

8:00 Mše svatá 
Celebruje Prel. Mgr. Václav Pícha, JC. D. 

10:00 HLAVNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ 

Celebruje J. Ex. arcibiskup Jude Thaddeus Okolo 

Apoštolský nuncius v ČR 

13:30 litanie k Panně Marii a svátostné požehnání 
 

Na této slavnosti se bude fotografovat. 
Nocleh poutníků je nutno domluvit 

 předem na mob: 605 135 579 


