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n a  L i p n ě  
 

41 / 2022                        9. 10. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

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. 

 

Pondělí 
10. 10. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
11. 10. 2022 

 Votivní mše „O Panně 
Marii Růžencové“ 

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

 

  

Středa 
12. 10. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

13. 10. 2022 

Votivní mše 
„O Panně Marii 2“ 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

   

    

Pátek 
 

14. 10. 2022 

 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše 
„O Panně Marii 1“ 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

15. 10. 2022 

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

 

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

NEDĚLE 

 

16. 10. 2022 

29. neděle v mezidobí 
Za + Edmunda a Bohumi- 
lu Magátovy, Františka 
a Antonii Veselých, a za 
jejich syna Františka. 

 

29. neděle v mezidobí 
Za + Markétu 
Schickovou. 

 

29. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



28. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(2 Král 5, 14-17) 

2. čtení 
(2 Tim 2, 8-13) 

Evangelium 
(Lk 17, 11-19) 

 
 
 
 
 
 

KOUZELNÉ SLOVÍČKO „DĚKUJI“ 
 

 Bratři a sestry, dnes k nám promlouvá Pán Ježíš o tom, co všichni dobře známe – o nedostatku vděčnosti 
mezi lidmi. Skutečně, je to tak, odpovídáme v duchu. Neříká se nadarmo, že nevděk světem vládne. Ježíšova 
zkušenost byla devět ku jedné. Na devět uzdravených nevděčníků připadal jeden vděčný člověk. 
 My většinou umíme říct to kouzelné slovíčko „děkuji“ za každou službičku, kterou nám někdo prokáže. 
Vždyť už v dětství nás to rodiče učili: „No, jak se říká?“ volají rodiče na dítě, kterému tetička přinesla čokoládu. A dítě 
řekne: „..kuju.“ Oči však nevidí tetu, ale hledí jen na tu čokoládu. V tom jsme velice často jako to malé dítě dodneška. 
Naše poděkování zůstává často jen slovem. Ale už nevnímáme a nevidíme – člověka. 
 To ovšem není opravdová vděčnost. Vděčnost totiž vidí za darem či pomocí konkrétního člověka, jeho dobrou 
vůli, jeho životní situaci. Dar přijímá jako službu lásky a také s láskou na něj odpovídá. Opravdová vděčnost vidí, 
že dříve než my něco darujeme, byli jsme my sami daleko bohatěji obdarováni, a to Bohem i lidmi. 
 Jak je dobře, že nám dnešní slovo Boží připomíná, jak bohaté dary jsme odmalička dostávali a každý den a 
každou hodinu dostáváme. Uchrání nás to od nedůtklivosti, omrzelosti a lhostejnosti. 
 V jedné nemocnici seděla v houfu pacientů, kteří čekali na ošetření před ambulancí, také mladá žena. A 
rozmrzelost z ní jen proudí: „Už jsem tady potřetí! Co jsem komu udělala, že mne ten váš Pámbu takhle trestá!“, 
dotírala na spolupacienta – kněze. „Máte pravdu, máte svatou pravdu“, přidávají se další nespokojenci. A ten kněz se 
jí ptá: „Jak dlouho jste tu už byla?“ Žena mu odsekla: „Poprvé týden, podruhé dva týdny, a teď jsem tu zase už celý 
týden!“ 
 Kněz se na chvíli zamyslel, a pak se jí zeptal: „Promiňte, ale kolik je vám let?“ Žena neochotně zamumlala: 
„Dvacet šest, ale co je vám do toho, vy zvědavý flanďáku?!“ Kněz se nenechal vyvést z míry. Jen sáhl do kapsy a 
vytáhl kousek papíru a tužku: „Dobře, tak si to teď spočítejme: Dvacet šest let života, to je 9.490 dnů. A z těchto 
9.490 dnů jste byla v nemocnici 28 dnů. Nebylo by lépe spíše děkovat Bohu za ty tisíce dnů, které jste prožila ve 
zdraví? A kolik tisíc dnů jste už dostal darem vy,“ ukázal na padesátiletého muže vedle sebe. „A kolik dnů jsem dostal 
darem já, sedmdesátník? Myslím, že všichni máme spíše zač děkovat, než si stěžovat. Náš život bude tak klidnější, a 
to marodění nakonec lépe uneseme.“ 
 Jestliže se naučíme vidět život jako nepřetržitý proud Božích darů, jako denně podanou Boží ruku, pak opravdu 
nestačíme Bohu za všechno děkovat. Vždyť my bez Boha nemůžeme nic. My ani nemůžeme za to, že 
můžeme! 
 Jeden z důležitých důvodů, proč se v neděli scházíme v kostele na mši svaté, je právě za všechno Bohu 
děkovat. Je to pro nás chvíle klidu a času, abychom se rozpomenuli na všechny dary Boží, abychom se naučili 
vděčnosti za přijatá dobrodiní. Tento postoj vděčnosti je důležitým předpokladem jak nedělní mše svaté, tak 
i dobrého a spokojeného života po celý další týden. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Prosme tedy dnes Pána Ježíše, abychom patřili mezi ty, kteří nejenom 
vidí obdržené dary, ale protože je vidíme vděčně, dokážeme se z nich opravdu radovat a především za ně 
dokážeme Pánu Bohu poděkovat! 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 


