
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

45 / 2022                        6. 11. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
6. 11. 2022 

32. neděle v mezidobí 
Za zemřelého syna 

Prokopa a za všechny 
věrné zemřelé z rodiny. 

32. neděle v mezidobí 
Za + manžela Jiřího 

Langera, rodiče 
Langerovy a Kopuncovy, 
za + bratra Vladislava, 
zetě Adolfa Španillera 

a za + příbuzné. 
 

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

a prababičku Josefu. 

Sobota 5. 11. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Za všechny věrné 

zemřelé. 

 

Pondělí 
7. 11. 2022 

 

v o l n ý  d e n  
 

Úterý 

 
8. 11. 2022 

 

Kněžský den ve farnosti Štěkeň – vikariát Strakonice
 

(farní kostel sv. Mikuláše a klášter sester Congregatio Jesu) 
 

Středa 
9. 11. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

10. 11. 2022 

Památka sv. Lva Velikého, 
papeže a učitele církve 

Za + kmotříčka Oldřicha 
Veselého, ten celý rod 

a za duše v očistci. 

 

   

    

Pátek 
 

11. 11. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Památka sv. Martina, 
biskupa 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

12. 11. 2022 

   33. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 
 

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

NEDĚLE 

 

13. 11. 2022 

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

 

33. neděle v mezidobí 
Za + manžela Jiřího 

Hendrycha, a za rodiče 
Antonína a Jiřinu 

Hendrychovy. 

33. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Antonína 
a Markétu Pavelkovy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 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



32. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(2 Mak 7, 1-2.9-14) 

2. čtení 
(2 Sol 2, 16 – 3, 5) 

Evangelium 
(Lk 20, 27-38) 

 
 
 
 
 
 

JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT ! 
 

 Bratři a sestry, dnešní Boží slovo nám dává příležitost zůstat ještě u zážitků minulých dušičkových dnů: klade 

důležitou otázku, jak je tomu po smrti. Za „bolševika“ se nám křesťanům vytýkalo, že máme víru v posmrtný život 

jako opium, jako drogu, která nám pomáhá snadněji nést trampoty tohoto světa. A odtud už byl jenom malý krůček k 

vážnému obvinění, že jsme si náboženství, Boha a věčnost sami vymysleli ze strachu před nicotou; že naše nábožen-

ství je pouhým produktem strachu. 

 A my, křesťané, jsme se nedali a našli jsme na toto obvinění pohotovou repliku: Kdo nechce věřit ve věčný 

život, dělá to také ze strachu. Špatně žije a bojí se, že by byl volán k zodpovědnosti, že by obdržel věčný trest. 

 Zdá se mi, že dnes je tento spor již překonán. Křesťané i pohané nediskutují o životě posmrtném, ale o životě 

časném – pozemském. My, křesťané, sice dál věříme ve věčný život, ale to, jak někdy žijeme, jak umíráme, o čem 

mluvíme a diskutujeme – to vše svědčí o tom, že se jedná o víru dosti mlhavou!  
 My, křesťané, oslavujeme svou představu zmrtvýchvstání většinou tím, že ji posunujeme až kamsi do 

nedohledna – na konec světa, jako biblická Marta, sestra Lazarova. Když jí Ježíš řekl: „Tvůj bratr vstane z mrtvých,“ 

odpověděla bez velkého zájmu: „Ano, ano, já vím, že vstane, ale až při vzkříšení v poslední den.“ 

 Kristus Pán však mluví o zmrtvýchvstání jinak, v čase přítomném: „Já JSEM vzkříšení a život!“ A svatý 

apoštol Pavel tomu rozumí také tak – jako záležitosti tohoto našeho života – ne nějaké daleké budoucnosti. Když mluví 

o křtu, říká: „Ponořením v křestní vodě jsme s Kristem zemřeli a vynořili jsme se jako znovuzrození – 
zmrtvýchvstalí k novému životu, který smrtí nekončí.“ 

 Abychom tomu dobře rozuměli, musíme pochopit jak svou smrt, tak i zmrtvýchvstání. Nezažil jsi už něco jako 

smrt? Neprožil jsi stav, kdy jsi už v nic nedoufal, nic neočekával, nic a nikoho nemiloval, kdy jsi byl jako tupý a mrtvý? 

Ani ve svaté zpovědi jsi neměl už co říci, nic jsi necítil – byl jsi jakoby mrtvý? 

 A pak se to najednou stalo: najednou do tebe vjel nový život, najednou jsi všechno viděl novýma očima, 

najednou jsi slyšel – léta se přede mnou o tomto mluvilo, ale teprve teď jsem uslyšel, pochopil, co se tu říká. Ten 
slepý od narození z evangelia – to jsem byl vlastně JÁ SÁM! Ten uzdravený hluchoněmý – to jsem také 
JÁ SÁM! 
 A tak někdy žijeme jakoby dvojím životem: Jeden – to je život ubohého, smutného, přikrčeného a nudného 

člověka. To je spíš smrt zaživa, to je živoření. Druhý život – život radostný, plný víry, naděje a lásky. To už je 
život člověka zmrtvýchvstalého.  
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Kdo nezažije už zde na zemi radost tohoto zmrtvýchvstání a 

nepřemožitelného, plného života, jak chce v něco takového doufat v daleké budoucnosti? Žijme tedy tak, aby smrt 
byla jen přechodem k radosti trvalé. K lásce, která nikdy nevyhasne! Amen. 
 

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

 
 
 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI: 
Po celý dušičkový oktáv (tedy od 1. do 8. listopadu) je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (být 

v milosti posvěcující a současně nemít zálibu ani v lehkém hříchu; svaté přijímání; modlitba na úmysl Svatého 
otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se 
tam (třeba jen v duchu) za zemřelé. 

 

SBÍRKA NA CHARITU: 
V neděli 6. listopadu 2022 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 5. listopadu 2022) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na Charitu. Z výtěžku této sbírky budou podpořeny projekty Diecézní charity 
České Budějovice. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 


