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n a  L i p n ě  
 

40 / 2020                        27. 9. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
27. 9. 2020 

26. neděle v mezidobí 
Für meine verstorbenen 

Angehörigen 
aus der Familie 

Aumüller-Autschi. 

 
 

26. neděle v mezidobí 
Za + Michala Lombarta.

 

26. neděle v mezidobí 
Za + Terezii Dulovcovou 

a Šimona Dulovce. 
 

Sobota 26. 9. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

26. neděle v mezidobí 
Za + Václava Staňka, 
ten celý rod a za duše 

v očistci. 

 

Pondělí 
28. 9. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
29. 9. 2020 

 Svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela, 

archandělů 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

 

  

 

Středa 
 

30. 9. 2020 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
1. 10. 2020 

Památka sv. Terezie 
od Dítěte Ježíše, panny 

a učitelky církve 
Za všechny nemocné 
i zemřelé na následky 

pandemie čínského viru 
v naší vlasti i kdekoliv 

na světě. 

 

   

 

Pátek 
 

2. 10. 2020 

 

 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

3. 10. 2020 

   27. neděle v mezidobí 
Za + vldp. P. Františka 

„tatíčka“ Puchnara, 
dlouholetého faráře v bazilice 

sv. Prokopa v Třebíči. 

 

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

NEDĚLE 

 

4. 10. 2020 

27. neděle v mezidobí 
Za uzdravení vážně 

nemocné osoby. 
 

27. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Malvínu 

a Josefa Junkovy. 
 

27. neděle v mezidobí 
Na poděkování Pánu 
Bohu a blahoslavené 

Marii vždy Panně 
za 48 let života. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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      – 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



26. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Ez 18, 25-28) 

2. čtení 
(Flp 2, 1-11) 

Evangelium 
(Mt 21, 28-32) 

 
 
 
 
 
 

DVA BRATŘI V NÁS 
 

 Bratři a sestry, Pán Ježíš se nás ptá, co soudíme o těch dvou bratřích. Musíme si hned na začátku 

uvědomit, že v každém z nás je ten nebo onen z těch dvou bratří, o kterých Pán Ježíš mluvil. A ve většině z 

nás je něco z obou zároveň – zkrátka a dobře jsou dva bratři v nás. 

 Ten první, co říkal ochotně „ano, ano“, ale pak nešel nikam – ten v nás často zbrkle a horlivě 

ledacos naslibuje, a přitom ani neuváží, jestli je to vůbec možné splnit. A pak se za námi vleče slib, závazek, 

povinnost, s níž si nevíme rady. A to není dobré. Jindy zase něco slíbíme, abychom měli od žadatele pokoj, 

abychom se zbavili jeho naléhání. Splnit slib se nám pak nechce a odkládáme to. A to také není dobré. 

 Ten druhý bratr v nás, co napřed řekl „nepůjdu“, ale potom šel – toho také dobře známe. Když 

slyšíme, co se po nás chce, co nám někdo ukládá, všechno se v nás vzepře nechutí: Co pořád jen já – ať to 

udělá někdo jiný! Ale pak se v nás přece jen ozve hlas svědomí a tento hlas naši nechuť přemůže. Jdeme 

a uděláme. Tak by tomu mělo být pokaždé, protože v tom je láska. Nikoliv v hezkých slovech a citech, ale 

v činech. 

 A ještě jedné skutečnosti bychom si měli všimnout: řekli jsme si, že se v nás přece jen ozve hlas 

svědomí. Ale co to vlastně je ten „hlas svědomí“? – Je to schopnost rozeznávat, co je dobré a co je 

zlé. Tento hlas je v hlubinách lidské duše. Člověk si ho sám nedal – ten hlas svědomí nám vložil do duše 

sám Stvořitel. Často je nám ten hlas nepříjemný, protože nás stále vybízí, abychom dělali co je dobré – a 

přiznejme si, to se nám pokaždé nechce. 

 Je-li naše lenost nebo špatnost příliš veliká, pak dokáže hlas svědomí přehlušit. Tak nějak na 

tom byl ten bratr, co slíbil a nešel. Někdy svědomí nezvítězí hned, ale když je dobrá vůle, přece jen pomalu 

dokáže přemoci lenost či zlost. A to je případ bratra, který napřed odmlouval, ale pak šel a udělal. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Celý život se musíme učit, abychom slibovali jen tolik, kolik 

můžeme doopravdy udělat. A abychom vždy udělali to, co jsme slíbili. Aby – jak se lidově říká – skutek 

neutek. Raději slibujme méně, ale co slíbíme, dodržme. Tlachaly a podvodníky poznáme podle nesplněných 

slibů. Kristovy učedníky poznáme podle toho, že dané slovo vždycky dodrží! Amen. 
 

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

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2021: 
Ve všech farních kostelech jsou 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 


