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n a  L i p n ě  
 

42 / 2022                      16. 10. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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). 
 

Sobota 15. 10. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

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

 

Pondělí 
17. 10. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

18. 10. 2022 

 Svátek sv. Lukáše, 
evangelisty 

Za dar zdraví pro syna 
Mirka. 

 

  

Středa 
19. 10. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

20. 10. 2022 

Votivní mše 
„O Panně Marii 3“ 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

   

    

Pátek 
 

21. 10. 2022 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka bl. Karla z Domu 
Rakouského, císaře a krále 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
22. 10. 2022 

   MISIJNÍ NEDĚLE – den 
modliteb za misie 

Za svobodné vyznávání 
křesťanství na celém svě-
tě, zvláště v muslimských 

zemích. 

 
 

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

NEDĚLE 

 
23. 10. 2022 

MISIJNÍ NEDĚLE – den 
modliteb za misie 

Za zemřelé předky, přá-
tele, příbuzné, dobrodince 

a za duše v očistci. 

 

MISIJNÍ NEDĚLE – den 
modliteb za misie 

Za + rodiče Štefana 
a Annu Lučanovy, syna 
Štefana, vnuka Pavla, 
Helenu Dojčanovou 

a za ostatní příbuzné. 

 

MISIJNÍ NEDĚLE – den 
modliteb za misie 

Za svobodné vyznávání 
křesťanství na celém svě-
tě, zvláště v muslimských 

zemích. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



29. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Ex 17, 8-13) 

2. čtení 
(2 Tim 3, 14 – 4, 2) 

Evangelium 
(Lk 18, 1-8) 

 
 
 
 
 

 
POTKAT ŽIVÉHO KRISTA V PÍSMU SVATÉM 

 

 Bratři a sestry, v dnešním druhém čtení píše svatý apoštol Pavel svému druhu Timotejovi 

pozoruhodná slova: „Od dětství znáš Svatá Písma – ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy 

vírou v Krista Ježíše.“ Knihy Písma svatého mohou naučit, říká Apoštol. Jenomže nedojde-li k objevení 

živého Krista za „černí a papírem“ knihy, pak se brzo stane Písmo svaté knihou nudnou. 

 Jistě zná každý z nás určité pasáže z Bible. Jistě zná každý z nás z evangelia pár vět, které jsme 

se naučili odříkávat nazpaměť v náboženství. Ale chybí nám veliká touha: Chci se v Písmu svatém 

setkat s živým Kristem. To by měl být náš rozhodující postoj k četbě Bible – potkat živého Krista v 

Písmu svatém. Bude mluvit ke mně osobně. A co mi poví? Co mi chce? Porozumím mu vůbec? 

 Jsou to jistě naléhavé otázky, které si klademe. A proto je třeba, abychom prosili Ducha svatého, 

aby nám byl průvodcem na cestě k Pánu Ježíši. Je potřeba Boží vedení, jinak bychom se mohli s 

Ježíšem minout, nesetkat se s ním. Především je třeba mít na zřeteli, že slova Pána Ježíše v 

evangeliu jsou adresována mně osobně. Musíš pochopit, že ten marnotratný syn jsi TY. Že ta 

vdova, která se bije za spravedlnost, jsi TY. Že ten liknavý soudce, který má rád své pohodlíčko, jsi TY. 

A tak podobně. 

 Kristus Pán mluví jinak než tento svět. Tento svět mluví o úspěchu u lidí – On říká, že 

poslední u lidí budou prvními u Boha. Tento svět mluví o vedoucím postavení – On říká: buď dobrým 

služebníkem všech. Tento svět mluví o taktice a diplomacii – On říká: staň se Božím dítětem. Tento 

svět mluví o bohatství a slávě – On říká: blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 

 Když chceme potkat živého Krista v Písmu svatém, nesmíme na této cestě ztrácet vytrvalost a 

odvahu. Vždyť jsme u toho dva: nejen my sami, ale také Duch svatý. I kdybychom byli my málo 

šikovní a nedařilo se nám, pak Duch svatý určitě bude „šikovnější“ a dařit se mu bude. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? To je jediná úspěšná cesta, jak se stát dobrým 

křesťanem. To je jediná úspěšná cesta, jak dojde k opravdové víře naše rozkolísaná generace. Tou 

jedinou úspěšnou cestou je setkat se s živým Kristem v Písmu svatém. A pak živého Pána dokážeme 

potkat i ve společenství bratří a sester! Amen. 
 

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

 
 
 
 

MISIJNÍ NEDĚLE – SBÍRKA NA MISIE: 
Předposlední neděle v měsíci říjnu se již tradičně slaví jako tzv. Misijní neděle – den modliteb za misie. Na 

Misijní neděli 23. října 2022 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 22. října 2022) se bude konat při všech 
bohoslužbách kostelní sbírka na misie. Sbírka této neděle je určena na podporu misií prostřednictvím 
Papežských misijních děl. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 

V příštím Zpravodaji farností (tj. v čísle 43) si budete moci přečíst Dopis národního ředitele Papežských 
misijních děl k letošní Misijní neděli. 


