ZPRAVODAJ FARNOSTÍ
n a

L i p n ě

17 / 2017
POŘAD
BOHOSLUŽEB

NEDĚLE

Horní Planá

Frymburk

Světlík

Černá v Pošumaví

8:00 (farní kostel)

9:45 (farní kostel)

11:15 (farní kostel)

Sobota 22. 4. 2017
17:00 (farní kostel)

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
(svátek Božího milosrdenství) (svátek Božího milosrdenství) (svátek Božího milosrdenství) 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za + Václava Doležala
Za + rodiče Františku
Za + P. Vojtěcha
(svátek Božího milosrdenství)
a rodiče, za Terezii
Stankovou, babičku
Kateřinu a za rodinu
Anzingerovu.

23. 4. 2017

a Jana Frnkovy.

Pondělí
24. 4. 2017

Antonína Jeniše CFSsS.

v o l n ý

Za živé i + z naší
farnosti.

d e n

17:00 (kaple na faře)

Úterý

Svátek sv. Marka,
evangelisty
Za dar zdraví pro paní
Olgu Vláškovou.

25. 4. 2017

Mariánské večeřadlo:
- podle vzájemné domluvy
zbožných žen

Středa
26. 4. 2017

Mše svatá NEBUDE !!!

17:00 (kaple na faře)

Čtvrtek

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

27. 4. 2017

Za Zdeňka Dudu, jeho
uzdravení a za usmíření
mezi námi v rodině.

Pátek

(kaple v domově důchodců)

28. 4. 2017

23. 4. 2017

14:00
Pátek po 2. neděli velikonoční

17:00 (farní kostel)

Sobota

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

29. 4. 2017
NEDĚLE
30. 4. 2017

8:00 (farní kostel)

11:15 (farní kostel)

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za + Jiřího Satrapu,
jeho sourozence, jejich
rodiče, za Vladimíra
Tůmu a d. v oč.

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:

9:45 (farní kostel)

http://www.farnosti-na-lipne.cz

Za + rodiče Vladislava
a Blaženu Smolkovy.

Na poděkování Pánu
Bohu za maminku,
babičku, prababičku
a ten celý rod.

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


Černá

 So

– ihned po skončení mše sv.

v Pošumaví:
– čtvrt hodiny přede mší sv.

K udílení svátosti pomazání nemocných, 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 farností.
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.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (svátek Božího milosrdenství)
1. čtení

2. čtení

(Sk 2, 42-47)

(1 Petr 1, 3-9)

Evangelium
(Jan 20, 19-31)

PÁN MŮJ A BŮH MŮJ !
Bratři a sestry, kdyby se vás někdo zeptal, o čem bylo dnešní evangelium, jistě byste bez rozpaků
odpověděli: O nevěřícím Tomášovi. Ano, nevěřící Tomáš. Vlastně bychom mu tento trochu ponižující titul
dávat neměli. Cožpak se nechoval přesně tak, jak se chováme my všichni?
Apoštol Tomáš nechtěl nic víc, než se dostalo ostatním apoštolům. Jim se Kristus Pán ukázal. Tomáš ho
chtěl také vidět, dřív než uvěří. To my máme vždy chtít také: nebýt lehkověrní, nenaletět hned každému,
chtít se o všem přesvědčit. Slepá víra není a nesmí být naším ideálem.
Svatý Tomáš nakonec Krista přece jen uviděl a dokonce si na něho směl i sáhnout. Ale my jsme jej
neviděli – není tedy naše víra slepá? Právě díky Tomášovi máme dobré důvody, abychom v Pána Ježíše věřili.
Když takový skeptik a kritický duch, jako byl apoštol Tomáš, nakonec uvěřil, my můžeme uvěřit také.
Člověk přece nemůže všechno vidět sám, na vlastní oči. O mnoha věcech věříme, že existují, i když jsme
je nikdy neviděli. Věříme svědkům, které považujeme za věrohodné. Kdo z vás na vlastní oči viděl Austrálii? Kdo
z vás na vlastní oči viděl velrybu? A přece by bylo k smíchu, kdyby někdo z vás řekl, že Austrálie ani velryby
neexistují – jen proto, že je na vlastní oči neviděl! Chyba apoštola Tomáše spočívá v tom, že nechtěl věřit
svým přátelům – věrohodným svědkům. Chtěl vidět JEN a JEN na vlastní oči.
Avšak tam, kde chybí dobrá vůle, nestačí k uvěření ani to, že něco vidíme na vlastní oči. Příkladem mohou
být farizejové. Ti přece Krista Pána viděli na vlastní oči. Viděli jeho zázraky, slyšeli jeho učení – a přece
neuvěřili! Protože NECHTĚLI věřit.
Také my musíme mít možnost nějakým způsobem „uvidět“ Krista, abychom v něj mohli uvěřit z celého
srdce. Musíme mít možnost setkat se s ním. A kde jinde bychom se s ním mohli setkat, než na stejném místě
jako tenkrát – to jest zde ve večeřadle, zde uprostřed jeho učedníků, v jejich společnosti. Ano, i dnes je Kristus
Pán zde mezi námi. Sám přece slíbil: Kde se dva nebo tři shromáždí ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich. Právě zde ho můžeme uvidět – očima našeho HOŘÍCÍHO SRDCE – také my, každý z nás.
Uvidět Krista a uvěřit v něho jako svatý apoštol Tomáš.
Jak vlastně Tomáš uvěřil? Kdy asi Tomáš opravdu uvěřil, že je to Pán? — Myslím, že tehdy, když Kristus
Pán začal mluvit o odpuštění. Představte si dvě znepřátelené strany, které spolu bojují na život a na smrt. Ti,
co vyhrají, propadnou mnohdy pomstychtivosti a mstí se těm poraženým, kterých se dřív báli. Kdyby ten muž, co
vešel zavřenými dveřmi do večeřadla, ukazoval nevím jaké rány, kdyby nechal Tomáše, aby si na ně sáhnul –
přece by Tomáš neuvěřil, že je to jeho Pán a jeho Bůh, kdyby začal křičet na Petra, že ho třikrát zapřel, kdyby
začal od sebe vyhánět ty, co spali v Getsemanské zahradě, kdyby hrozil těm, co utíkali do Emauz, kdyby vykázal
z večeřadla ty, kteří se báli a přestali mu důvěřovat. Jenomže ten muž nepřišel jako přísný soudce či dokonce
jako kat. Jeho slova byla: „Pokoj vám! Tak už se nebojte. Je vám odpuštěno a také vy odpouštějte. A

komu odpustíte vy, tomu odpustím i já!“
Ano, právě podle toho poznal Tomáš Krista Pána bezpečně a s jistotou. A podle toho poznali Krista Pána i
ostatní. A podle toho se pozná dodnes, zda je v tobě, ve mně, v každém z nás, duch Pána Ježíše: jsme-li
milosrdní, trpěliví, když se nemstíme, když dokážeme odpouštět.
Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Chápeš dobře ten veliký úkol? My sami jsme už uvěřili. Aby i jiní
lidé mohli uvěřit a uvidět svým srdcem Krista Pána v našem společenství, musí být mezi námi jeho duch
porozumění, mírumilovnosti, smířlivosti a lásky. Pojďme tedy se svatým Tomášem vyznat svou víru: PÁN MŮJ A
BŮH MŮJ! Pojďme poděkovat, že nám Pán Ježíš odpustil naši bázlivost a naši malověrnost. A pojďme slíbit, že
i my budeme také jiným odpouštět. Kéž se tak stane! Amen.
Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c.

AKTUALITY
 KŘEST MALÉHO DÍTĚTE V HORNÍ PLANÉ:
V sobotu 29. dubna 2017 v 9 hodin přijme svátost křtu ve farním kostele sv. Markéty v Horní Plané malý
Pavel Martin Jauker z Českých Budějovic.

