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POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 12. 9. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

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

 

Pondělí 
14. 9. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
15. 9. 2020 

 Památka Sedmibolestné 
Panny Marie 

Prosba o ochranu 
a mocnou přímluvu 

Sedmibolestné Panny 
Marie pro naše 

novokněze. 

 

  

 

Středa 
 

16. 9. 2020 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

17. 9. 2020 

Čtvrtek 24. týdne v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

   

 

Pátek 
 

18. 9. 2020 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 24. týdne v mezidobí 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

19. 9. 2020 

   25. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 
 

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

NEDĚLE 

 

20. 9. 2020 

25. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 

25. neděle v mezidobí 
Za živé i + z naší 

farnosti. 

25. neděle v mezidobí 
Za + Františka a Štefana 

Sojkovy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 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. 

Uzivatel
Obdélník



24. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Sir 27, 33 – 28, 9) 

2. čtení 
(Řím 14, 7-9) 

Evangelium 
(Mt 18, 21-35) 

 
 
 
 
 
 

PÁN BŮH NÁM ODPUSTÍ, KDYŽ ODPUSTÍME I MY 
 

 Bratři a sestry, minulou neděli jsme v radostné zvěsti slyšeli odpověď na důležitou otázku: Co mám dělat, 
když vidím, že se děje nějaké zlo – když vidím, že někdo hřeší? Jakže zněla ta odpověď? Předně: když máš 
naději, že si dá říci, pak mu domluv. Když to však nepomůže, vyhledej jeho přítele a spolu s ním se pokus 
tomu hříšníkovi pomoci. A když se to ani vám oběma nepodaří, pak se poraď s církví, čili s knězem. Ale 
především si pamatuj, že pokud je ti hned předem jasné, že by bylo marné mu domlouvat, pak raději mlč – 
nikdy nepomlouvej druhého za jeho zády! 
 Dnešní radostná zvěst hovoří o situaci, která jde jaksi přímo „na tělo“: Někdo ublížil přímo mně. Jak se 
mám bránit? Jak se mám zachovat? Svatá Písma nám dávají odpověď v celém světě neslýchanou. Ta odpověď 
zní: ODPUSŤ! A my se hned bráníme. Odpustit? To ne, to je proti naší povaze! Naše povaha říká: Nenech si líbit 
nic! Nedej se! Oko za oko, zub za zub! Oplať mu to, pomsti se každému, kdo ti ublížil!  
 Takhle jedná lidská přirozenost. Tak lidé smýšleli před tisíciletími, ale tak smýšlejí mnozí i dnes. A tak 
bychom smýšleli ještě stále i my všichni, kdyby nepromluvil sám Bůh: Ty odpusť! Ty se nebudeš mstít! A já 
se domnívám, že tohle „odpusť“ by si žádný člověk sám ani nedokázal vymyslet. Na takový nápad by zajisté lidé 
sami nikdy nepřišli. Toto musel lidem povědět – zjevit – sám dobrotivý Bůh. 
 Dnes jsme slyšeli toto zjevení Boží ve dvojí podobě. Ve Starém zákoně to Bůh říkal lidem skrze proroky. 
Kniha Ježíše Siracha, z níž jsme dnes četli, byla v prvotní církvi jakousi učebnicí mravouky. A v době 
novozákonní, v evangeliu, to lidem zjevil sám Boží Syn – Kristus Ježíš. 
 Na světě vždy převládalo přísné právo: Dluhy se platí do posledního haléře. Je spravedlivé potrestat za 
každé provinění. Avšak odpustit – to byla velká novota. Učení rabíni říkali, že stačí odpustit nanejvýš třikrát – a 
dost. Šimon Petr projevil ochotu odpustit sedmkrát. Kristus Pán však říká sedmdesátsedmkrát, což znamená 
úplně vždycky – pokud ovšem dotyčný lituje a o naše odpuštění stojí. 
 Proč Pán Ježíš žádá, abychom odpustili pokaždé? Vysvětluje to podobenstvím o způsobu Božího kralování: 
Království nebeské se podobá králi, který se slitoval a odpustil. Rozumíme tomu dobře? Všichni jsme na Božím 
odpuštění závislí. Kdyby Bůh neodpustil naše hříchy a viny nám, všichni bychom zahynuli navěky. Pán Bůh nám 
odpustí – avšak tehdy a jen tehdy, když odpustíme i my našim viníkům. A to je důvod, proč máme 
odpouštět – ano, odpouštět VŠECHNO: aby Bůh i nám odpustil všechno. 
 Co myslíte – bude to snadné? Já dobře vím, že nebude. Proto si dobře pamatujme: Když ti někdo něco 
zlého schválně udělá, když ti někdo schválně ublíží, samozřejmě se braň – přece nejsme nějací hlupáci a 
méněcenní lidé, abychom si nechali jen tak ubližovat! Avšak o tom zlém člověku si současně pomysli: Možná, že 
ti také někdo v životě ubližoval. Je mi tě líto. Zkusím to s tebou po dobrém, s humorem, místo s rozčilováním. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Co bychom si tedy měli z dnešního kázání zapamatovat? Předně: 
budu se učit odpouštět. A za druhé: člověka, který mi ubližuje, budu raději litovat, a v žádném případě se mu 
nebudu mstít. A proto se budeme modlit zvlášť pozorně slova Modlitby Páně: Odpusť nám naše viny, jakož 
i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého! Amen. 
 

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

 
 
 

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2021: 
Od neděle 13. září 2020 budou ve všech farních kostelech k dispozici objednávkové listy k závazné 

objednávce katolických kalendářů na rok 2021. Můžete si objednat klasický „stolní“ kalendář z 
katolického nakladatelství COR JESU, Cyrilometodějský kalendář (na čtení) z nakladatelství Katolického 
týdeníku a nástěnný kalendář (k zavěšení na stěnu) z katolického nakladatelství COR JESU. 

Prosím, zapište své jméno a příjmení a počet kusů kalendářů, které závazně objednáváte. Objednávat můžete 
až do neděle 18. října 2020!  

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA KALENDÁŘŮ: 
o Stolní kalendář: 60,- Kč za 1 kus 
o Cyrilometodějský kalendář: 85,- Kč za 1 kus 
o Nástěnný kalendář: 50,- Kč za 1 kus 

 


