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n a  L i p n ě  
 

36 / 2020                        30. 8. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

NEDĚLE 

 

30. 8. 2020 

 
 
 
 

22. neděle v mezidobí 
Za dary Ducha svatého 

na počátku nového 
akademického roku. 

22. neděle v mezidobí 
Za dary Ducha svatého 

na počátku nového 
akademického roku. 

22. neděle v mezidobí 
Za dary Ducha svatého 

na počátku nového 
akademického roku. 

22. neděle v mezidobí 
Za dary Ducha svatého 

na počátku nového 
akademického roku. 

Pondělí 
31. 8. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

1. 9. 2020 

 Úterý 22. týdne v mezidobí
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

  

 

Středa 
 

2. 9. 2020 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
3. 9. 2020 

Památka sv. Řehoře Velikého, 
papeže a učitele církve 

Für meine verstorbenen 
Angehörigen 

aus der Familie 
Aumüller-Autschi. 

 

   

    

Pátek 

 
4. 9. 2020 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 

   

 

Sobota 
 

5. 9. 2020 

 

Účast na kněžském svěcení jáhna Jana Rothschedla
 

(od 10 hodin v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích) 
 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

NEDĚLE 

 

6. 9. 2020 

23. neděle v mezidobí 
Für meine verstorbenen 

Angehörigen 
aus der Familie 

Aumüller-Autschi. 

 

23. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Julii a Karla 

Morongovy a za jejich 
+ děti. 

 

23. neděle v mezidobí 
Za + Věru Veselou, 

ten celý rod 
a za duše v očistci. 

 

23. neděle v mezidobí 
Za + Helenu Hutovou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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      – ihned po skončení mše sv. 

Černá v Pošumaví: 
 Ne      – 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. 



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. 

 
 
 

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE: 
V neděli 6. září 2020 se bude konat při všech bohoslužbách kostelní sbírka na bohoslovce. 
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! 


