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37 / 2020                          6. 9. 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 

 
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. 

 

Pondělí 
7. 9. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

8. 9. 2020 

 

 
 

 Svátek Narození Panny 
Marie 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocnou osobu. 

  

 

Středa 
 

9. 9. 2020 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
10. 9. 2020 

Čtvrtek 23. týdne v mezidobí 
Prosba o ochranu 

a mocnou přímluvu 
blahoslavené Marie vždy 

Panny pro našeho 
novokněze P. Mgr. Jana 

Rothschedla. 

 

   

16:00 (farní kostel)    

Pátek 
 

11. 9. 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 

ODDAVKY 
Slečna Jaroslava 

Račáková a pan Stanislav
 Hohl z Frymburka. 

 

  

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

12. 9. 2020 

   24. neděle v mezidobí 
Za + z rodiny Uhrinovy, 
Musilovy a Iždinských. 

 

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

NEDĚLE 

 

13. 9. 2020 

24. neděle v mezidobí 
Za dar nového života 
a za Boží požehnání 

pro rodinu. 

24. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Vladislava 
a Blaženu Smolkovy, 

a za + Marii Kohoutovou.
 

24. neděle v mezidobí 
Za + Imricha Koňarika, 
Pavla Koňarika a Marii 

Koňarikovou. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 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. 



23. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Ez 33, 7-9) 

2. čtení 
(Řím 13, 8-10) 

Evangelium 
(Mt 18, 15-20) 

 
 
 
 
 
 

CO SI POČÍT S HŘÍŠNÍKEM? 
 

 Bratři a sestry, dnešní Boží slovo nás vede k tomu, abychom se naučili důležitému umění – totiž co máme 

dělat, když lidé kolem nás špatně jednají, když hřeší. Jinak řečeno – co si počít s hříšníkem? A že je to umění 

potřebné, vidíme z toho, že většina lidí to dělá právě naopak než nás učí Pán Ježíš. A denně narážíme na 

trampoty, které z toho plynou. 

 Tak například se dozvíš, že tě někdo pomluvil, překroutil tvá slova, odsoudil tě za to či ono. A co můžeš 

dělat? NIC. Nebyl jsi při tom, nemůžeš se bránit. Anebo se ti stane, že jsi něco „nedomyslel“, chytils něco za 

špatný konec a neuvědomuješ si to. Přitom stačilo, aby tě někdo varoval. Jenže lidé kolem mlčí podle zásady „co 

tě nepálí, nehas!“ A ty jsi odsouzen dřív, než pochopíš svou chybu. 

 V dnešním evangeliu nás Pán Ježíš učí, že takhle je to špatně. A v druhém čtení z listu Římanům nám sv. 

Pavel říká, že je to proti lásce k bližnímu – a co je proti lásce, to je zlo. Jak tedy máme správně jednat, když lidé 

kolem nás dělají něco zlého? Pán Ježíš nám ve třech krocích ukazuje, že je to jednoduché:  

 První krok: Nemlč ke hříchu bližního, když můžeš pomoci. Ale mluv o tom hříchu přímo s tím, koho 

se to týká. A mluv s ním o tom v soukromí – mezi čtyřma očima. 

 Druhý krok: Když si od tebe nedá říct, hledej spojence. Hledej, na koho ten provinilec dá – takového 

člověka si zavolej na pomoc. 

 Třetí krok: Když ani ty ani tvůj spojenec nic nesvedete, obrať se k církvi. To znamená, abyste šli 

za svým duchovním pastýřem – knězem, a společnými silami se snažili hříšníkovi pomoci vrátit se opět na 

správnou cestu. 

 Toto je, moji milí, velice důležitá lekce křesťanského života. Nikdy nemluvme o chybách druhého v jeho 

nepřítomnosti, za jeho zády. Vždycky mluvme přímo s ním – nikoliv o něm bez něho! Měli bychom se 

rozhodnout, že si chceme tuto lekci natrénovat. Každý den při ranní modlitbě bychom si měli toto rozhodnutí 

připomenout. A poznáme, že to dá velkou námahu. Poznáme, že není tak snadné ubránit se pokušení k 

pomlouvání a kritice za zády. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Mějme na paměti, že nestačí jenom vědět, co je správné a co je 

špatné. Vždyť i zloděj zná přikázání „nepokradeš“ a stejně krade. Pouze vědět nestačí. Je třeba pevné vůle a 

hodně síly, abychom pravidla a přikázání nejen znali, ale také je vždycky dodržovali! 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! 
 

CÍRKEVNÍ SŇATEK VE FRYMBURKU: 
V pátek 11. září 2020 v 16 hodin uzavřou církevně-kanonické manželství při oddavkách ve farním kostele 

sv. Bartoloměje ve Frymburku slečna Jaroslava Račáková a pan Stanislav Hohl z Frymburka. 


