
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

36 / 2017                          3. 9. 2017 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 

3. 9. 2017 

22. neděle v mezidobí 
Za + Aničku Čekanovou, 

+ bratra a rodiče. 

22. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví 

pro manžela Jiřího. 

22. neděle v mezidobí 
Za dary Ducha svatého 

na počátku nového 
akademického roku. 

Sobota 2. 9. 2017 
17:00 (farní kostel) 

 
 

22. neděle v mezidobí 
Za + Helenu Hutovou. 

Pondělí 
4. 9. 2017 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

5. 9. 2017 

 Úterý 22. týdne v mezidobí
Za dary Ducha svatého 

na počátku nového 
akademického roku. 

  

    

Středa 

 

6. 9. 2017 

  

17:20 – mariánské večeřadlo 
18:00 – mše sv. (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O sv. Josefu“ 
Za + Věru Veselou, ten 

celý rod a d. v oč. 

 

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

7. 9. 2017 

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 
Za živé i + blízké. 

   

    

Pátek 

 
8. 9. 2017 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Svátek Narození Panny 
Marie 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

9. 9. 2017 

   23. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 
 

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

NEDĚLE 

 

10. 9. 2017 

23. neděle v mezidobí 
Za živé i + z rodu 

Panských. 

23. neděle v mezidobí 
Za Ivu Slancovou 

a za její rodiče. 
 

23. neděle v mezidobí 
Za + Imricha Koňarika 

a za + rodiče Marii 
a Pavla Koňarikovy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 St       – během mariánského večeřadla
 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. 

Jan Špaček
Obdélník



22. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Jer 20, 7-9) 

2. čtení 
(Řím 12, 1-2) 

Evangelium 
(Mt 16, 21-27) 

 
 
 
 
 
 

PROČ DOBRO VE SVĚTĚ TAK ČASTO PROHRÁVÁ? 
 

 Bratři a sestry, dnešní radostná zvěst nám pomůže porozumět tomu, proč je křesťanství u mnohých lidí tak 
nepopulární. Ono mluví otevřeně o nesení životních křížů. A o těchto věcech dnešní člověk nerad slyší, dokud jimi 
není sám postižen. Kristus Pán bere člověka nejen do své služby, ale i do své školy. Učí nás, abychom dokázali 
unést a zvládnout všechna břemena našeho života. 
 Apoštol Petr nemohl jaksi unést, že by Pán Ježíš měl trpět a dokonce být zabit. My také někdy nemůžeme 
unést nekonečný proud zla, které znovu a znovu zašlapává dobro ve světě. A tak si klademe řadu mučivých otázek: 
Proč dobro ve světě tak často prohrává? — Proč Bůh nezabrání zlu na světě, když je dobrý a všemohoucí? — 
Buď působení zla zabránit NEMŮŽE, ale je to pak ještě Bůh všemohoucí? — Nebo zlu zabránit NECHCE, ale je to pak 
ještě Bůh dobrý? — Anebo zlu zabránit může a chce, ale proč tedy zlo ze světa dosud nezmizelo? 
 Je to mnoho otázek. Jak na ně máme odpovědět? Můžeme říci, že zlo a utrpení je jakousi „testovací 
otázkou“ naší víry. Zdá se, že tváří v tvář tolika utrpení ve světě nemůžeme uvěřit tomu, že existuje dobrý Bůh. 
Mnozí lidé to tak řekli a stále říkají. 
 Ale můžeme také s mnohými lidmi říci obráceně: Jen proto, že pevně věřím v dobrého Boha, mohu 
vydržet žít na tomto světě plném zla. Jen proto, že pevně věřím v dobrého Boha, mohu si uchovat naději v lepší 
zítřek. Jen proto, že pevně věřím v dobrého Boha, mohu unést lásku k lidem. Řada lidí to právě takto pochopila a také 
tomu věří. 
 A my se můžeme ptát: Co nás opravňuje k tomuto pohledu? Celé Kristovo evangelium nás k tomuto pohledu 
vede. Radostná zvěst nic neví o Bohu, který by byl k lidskému utrpení lhostejný. Kristovo evangelium nám naopak 
ukazuje Boha Otce, který je milosrdný a dobrotivý. Ukazuje nám Božího Syna Ježíše Krista, který lidské utrpení 
sice nezrušil, ale postavil se v něm po bok člověka. Ano, Kristus Pán nám ukázal, jak i nesmyslné trápení a 
nesmyslná smrt může získat hluboký smysl: obětováním utrpení za druhé a projitím smrtí ve víře ve věčný 
život. 
 Naše víra nedokáže zlu uniknout, ale dokáže zlem projít. Křesťanství v žádném případě nechce zlo zabalit do 
„pozlátka“. Utrpení zůstává vždycky utrpením, zlo zůstává vždycky zlem. Záliba v bolesti a v utrpení je hřích nebo 
dokonce psychická nemoc. My křesťané máme svatou povinnost všemi možnými způsoby bránit zlu, kterému 
se zabránit dá – tak jak to činil Kristus Pán. 
  Přesto však vidíme, že zůstává stále dost a dost zla, kterému se zabránit nedá. Proč tomu tak je? Proč člověk 
nemůže žít bez utrpení? To se nám nepodaří zjistit, to žádný rozum nevyzkoumá. Avšak ani utrpení ani smrt nás 
nemůže připravit o naději, o víru, o lásku. My totiž věříme, že s námi je Bůh, a že Kristus Pán a celý jeho život je 
sám jednou velikou odpovědí na všechny otázky po smyslu života a smrti. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Boží láska tě neuchrání OD utrpení, ale Boží láska tě bude 
chránit VE všelikém utrpení. Pán Ježíš říká: „Vezmi svůj kříž každodenní a následuj mne. Já tě občerstvím.“ Že se 
jedná o konečné vítězství Boží lásky nad zlem, dotvrzuje i kniha Janovy Apokalypsy, která Nový zákon uzavírá: „Hle, 
Boží přebývání s lidmi! On jim setře každou slzu z očí. Nebude již ani smrti, ani zármutku. Nářku ani bolesti 
nebude, protože starý svět pominul!“ Amen. 

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

KŘEST MALIČKÉHO DÍTĚTE VE SVĚTLÍKU: 
V sobotu 9. září 2017 v 11 hodin přijme svátost křtu ve farním kostele sv. Jakuba Staršího ve Světlíku 
maličký Štěpán Majštiník ze Světlíka. 
 

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE: 
V neděli 17. září 2017 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 16. září 2017) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na bohoslovce. 
V Horní Plané se tato sbírka bude výjimečně konat již v neděli 10. září 2017, neboť 17. září 2017 – 

vzhledem k pouti rodáků na Dobré Vodě – nebude ve farním kostele sv. Markéty nedělní mše svatá. 
Prosím všechny lidi dobré vůle, aby při této sbírce pamatovali na hmotné potřeby spojené se studiem a 

přípravou bohoslovců na kněžské povolání. Především však prosím, abychom nikdy nezapomínali na modlitbu za 
bohoslovce i za nová kněžská a řeholní povolání! Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 



SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST 
 

ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ 
 

K NÁRODNÍ POUTI DO FATIMY 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, 

jáhni, osoby zasvěceného života! 

  

V tomto roce se soustřeďuje pozor-

nost velké části věřících celého světa na malé 

údolí Cova d‘Iria, které je součástí obce Fa-

tima, kde se před sto lety zjevila třem malým 

pasáčkům - sv. Hyacintě, sv. Františkovi Mar-

to a Lucii dos Santos - Matka Boží Panna Ma-

ria.  

Je až obdivuhodné, jak jsou lidské dě-

jiny „protkány zjeveními a nadpřirozenými 

znameními, která přímo vstupují do lidského 

života, provázejí putování světa a překvapují 

věřící i nevěřící. Tyto úkazy, které nemohou 

být v rozporu s obsahem víry, musí směřovat 

k ústřednímu bodu Kristovy zvěsti: k lásce 

Otce, která vede lidi k obrácení a dává jim milost, aby se mu zcela oddali se synovskou důvěrou.“ 1 

Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v tom, že se pokaždé jedná o určitý zlomový moment, 

při kterém byl potřebný mimořádný zásah. Například v případě zjevení Panny Marie v Guadalupe v Me-

xiku se jednalo o otázku svobody a důstojnosti jihoamerických indiánů. V Lurdech se zjevuje Panna 

Maria jako Neposkvrněné početí, nikoli jako Madona, tedy jako matka s dítětem, a tak liberální společ-

nost 19. století je tím přiváděna k plnohodnotnému pohledu na ženu a její úlohu ve společnosti. 

Fatimské zjevení obsahuje nejenom výzvu a poselství portugalským věřícím, kteří prožívají per-

zekuci církve obdobnou našim padesátým letům minulého století, ale je zároveň úkazem nejvíce pro-

rockým, jak píše kardinál Ratzinger v dokumentu o fatimském zjevení: „První a druhá část tajemství se 

týká především úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému srdci Panny Marie, druhé světové vál-

ky, a pak předpovědi nesmírných škod, které sovětské Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křes-

ťanské víry a přilnutím ke komunistickému totalitarismu.“ 1 Třetí část tajemství je symbolické zjevení, 

které přibližuje druhou světovou válku a diktatury nacismu a komunismu a končí viděním atentátu na 

Kristova náměstka. Naplnění tohoto proroctví v dějinách spatřujeme v atentátu na papeže sv. Jan Pavla 

II. 13. května 1981. 



Byl to právě svatý Jan Pavel II., který se v reakci na atentát a na dramatické a kruté události XX. 

století, rozhodl naplnit výzvu Panny Marie a znovu zasvětit lidstvo jejímu Neposkvrněnému srdci. 

K úkonu odevzdání a zasvěcení došlo 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí v Římě a sám papež 

pro tuto příležitost připravil modlitbu. Jsme přesvědčeni, že i naplněním této Mariiny výzvy obsažené ve 

fatimském zjevení přispěl papež k pádu totalitních režimů v zemích východní Evropy. Na přelomu tisíci-

letí byla z rozhodnutí sv. Jana Pavla zveřejněna také třetí část fatimského tajemství spolu s nutným vý-

kladem. 

Tak jako knihy Božího zjevení (Bible) vyžadují exegetický výklad, tak je tomu i v případě textů 

fatimského poselství, které se obrací na malé pastýře v portugalské vesnici, aby předali toto poselství 

Církvi, která je má ochraňovat a zvěstovat. 

Panna Maria vyzvala k pokání za neúctu, rouhání a lhostejnost, kterými je Bůh ve světě urážen. 

Znovu tak zdůrazňuje slova, kterými Kristus začal své veřejné působení: Obraťte se a věřte evangeliu! 

(Mk 1,15). Obrácení není totiž jen počátkem naší víry, ale neustálou potřebou a žitou formou víry. Jen 

neustálým odvracením se od hříchu, kterého přitažlivost na tomto světě trvá a vyžaduje stálé úsilí se 

mu vzpírat – a to skutky lásky a milosrdenství – máme šanci proměnit svět. 

Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět k lepšímu podle Kristova pří-

kladu. Je to také naše výzva, výzva vašich pastýřů – biskupů vám všem: dětem a mládeži na začátku 

školního roku, rodinám, farnostem. Mějme odvahu měnit svět k lepšímu! 

Naše pouť do Fatimy, které se mnozí zúčastníte a při které nám ve výroční den zjevení 13. září 

bude předána socha Panny Marie Fatimské, jakož i putování této milostné sochy po našich katedrálách, 

ať je velkým poděkováním za dar svobody, zároveň však i novým rozhodnutím k uskutečňování této 

výzvy: Mějme odvahu měnit svět k lepšímu! 

Těmito řádky našeho poselství vás zveme k účasti na národní pouti do Fatimy, nebo alespoň 

k modlitebnímu spojení s ní. Vy, kteří se nebudete pouti účastnit, připojte se k nám například zmíněnou 

modlitbou sv. Jana Pavla II. z roku 1984, kterou mají duchovní správci k dispozici. Rovněž tak zveme 

k účasti na pokračování této pouti díků, kterým bude putování sochy Panny Marie Fatimské po diecé-

zích a poutních místech naší vlasti. Organizaci svěřujeme Českomoravské Fatimě a vás prosíme o pod-

poru jak při duchovní přípravě, tak v samotném organizování jednotlivých poutí. Slavení jubilea Fatimy 

v ČR bude zakončeno o svátku Panny Marie Růžencové v Českomoravské Fatimě v Koclířově odevzdá-

ním se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

 

Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, která 

s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají součas-

ným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému srdci. 1 

 

Ze srdce vám všem žehnáme! 

 

Vaši čeští a moravští biskupové 
___________________________________________________________________________ 
 
 

1 Texty kurzivou převzaty z dokumentu Kongregace pro nauku víry „Fatimské poselství“ (vydal sekretariát ČBK v roce 2000) 


