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49 / 2020                      29. 11. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
29. 11. 2020 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za + Jana Surovčáka 

a za celou žijící i + rodinu 
Surovčákovu. 

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za + Vladimíra Procházku

a za + příbuzné. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za + Josefa Vincíka. 

 

Sobota 28. 11. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za + Rudolfa a Anežku 

Braunbartových 
a za Růženu Novákovou. 

 

Pondělí 
30. 11. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

1. 12. 2020 

 Úterý po 1. neděli adventní
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

  

 

Středa 
 

2. 12. 2020 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

3. 12. 2020 

Památka sv. Františka 
Xaverského, kněze 

Za + Annu Mizerovou 
z Otrokovic. 

   

 

Pátek 

 
4. 12. 2020 

 
 
 
 
 

    

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

5. 12. 2020 

   2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za živé i + z naší 

farnosti. 
 

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

NEDĚLE 

 

6. 12. 2020 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za + Bohumila Mizeru 

z Otrokovic. 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za + PhDr. Jaroslava 

Hladkého z Brna 
a za jeho + maminku. 

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za živé i + z naší 

farnosti. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

 

Uzivatel
Obdélník



1. NEDĚLE ADVENTNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Iz 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

2. čtení 
(1 Kor 1, 3-9) 

Evangelium 
(Mk 13, 33-37) 

 
 
 
 
 
 

PÁN JIŽ PŘICHÁZÍ – ČEKEJME NA NĚHO! 
 

 Bratři a sestry, uvažovali jste někdy o tom, jak mistrné dílo je liturgický rok? Představte si, že by nebyl žádný 
advent. Byly by pak vánoce tím, čím jsou? Svatá matka Církev nás dobou adventní učí: Každé pravé a hluboké 
radosti musí předcházet očekávání. Ano, k velkým uměním života patří i umění správně čekat, připravovat se. 
 Dnešní radostná zvěst také označuje náš život jako čekání: Jsme nájemci domu tohoto světa a čekáme, až 
přijde Hospodář a zúčtuje s námi, jak jsme hospodařili. Jak to říkal Pán Ježíš v podobenství? Hospodář je už dlouho 
pryč, nájemníci se v domě cítí jako ve svém – jako doma, už na Hospodáře ani nevzpomenou a dokonce ani nechtějí 
věřit, že JESTIŤ! Dnešní člověk také tak uvažuje: Cítí se být pánem svěřeného světa a v Boha-Hospodáře 
nevěří. Myslí si, že nikomu účty skládat nebude. 
 Není snadné nám, katolíkům, stát proti módnímu proudu života bez Boha. A právě posvátná doba 
svatoadventní nám pomáhá upevnit v sobě vědomí: Pán již přichází – čekejme na něho! Nemá to však být čekání 
pasivní, nesmíme život prospat. Nevíme, kdy Pán přijde – zda o půlnoci, zda o jitřním kuropění. Ať nás při svém 
příchodu nenalezne ve spánku! 
 Mnozí si toto bdění usnadňují – jen hlídají, co jsou povinni: Zde v kostele je toto věc faráře, tamto zase 
kostelníka a támhleto mají udělat ti či oni – a proč není uděláno to či ono? Proč kněží špatně kážou, proč je můj 
soused hubatý, proč, proč, proč? Mluvení, souzení, kritizování – všechno plané řeči! Oni znají povinnosti všech, 
všechny stačí posoudit – kromě sebe. Tito lidé bdí, ale tam, kde by měli jednat, raději jen kecají. Tam, kde vidí nejvíce 
nedostatků, by měli nejvíce pomáhat – ale oni jen žvaní. 
 Mnozí si zase z bdělosti a čekání dokážou udělat bláznivý kolotoč, honičku pro sebe i pro jiné. Braňte se 
„adventu“ podle obchodní reklamy, braňte se „adventu“ materialistickému: Kde seženu přesně ten dárek, 
kde právě ty lahůdky, kdy mám to a to cukroví napéct atd. atd. Na Štědrý večer je pak z maminky uštvaný nervák, 
zralý spíš do postele než na radostné slavení a prožívání svátků, a z tatínka je panák oškubaný o poslední korunu. 
Braňte svůj advent před nákupní horečkou. Projevujte dárkem svou lásku – a ne výplatní pásku! 
 Radostné očekávání v posvátné době svatoadventní znamená ztišení. Využijme letošní advent trochu jako 
exercicie – duchovní cvičení. Máme příležitost ztišit se v těchto dnech, uspořádat si věci života, a tak se nově učit 
čekání na setkání s Kristem o vánocích, ale také na účtování s Hospodářem a Pánem všech věků v náš den poslední. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? V adventu jsou nám velkým duchovním pomocníkem roráty. Budeme 
se při rorátech učit, jak vnést do svého myšlení a jednání řád, jak dát svému životu smysl. Pán přichází. Vyjděme mu 
denně vstříc hledáním smyslu svého života, hledáním cesty k němu. EJHLE, HOSPODIN PŘIJDE A VŠICHNI 
SVATÍ JEHO S NÍM, A BUDE V DEN ONEN SVĚTLO VELKÉ. ALELUJA! Amen. 
 

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

 
 
 

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ:  
Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně 

zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo 
světa“ (Mt 5, 14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska 
vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.  

Proto i v našich farnostech požehnám na počátku posvátné doby svatoadventní ve všech farních kostelech 
adventní věnce. Stane se tak na 1. neděli adventní 29. listopadu 2020 při všech bohoslužbách (v Černé v 
Pošumaví již v sobotu 28. listopadu 2020). Žehnání probíhá v úvodu mše svaté. Po požehnání adventního věnce 
a pokropení svěcenou vodou pak rozsvítím na adventním věnci první svíci. 

Budete-li chtít, abych vám požehnal adventní věnce, které budou po dobu adventní zdobit vaše příbytky, 
přineste si je o 1. neděli adventní na mši svatou!  

 

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE V DIECÉZNĚ-MISIJNÍM MEZINÁRODNÍM SEMINÁŘI REDEMPTORIS MATER: 
V neděli 6. prosince 2020 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 5. prosince 2020) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na bohoslovce v Diecézně-misijním mezinárodním semináři Redemptoris Mater v 
Českých Budějovicích. 

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! 



 
 
 
 

FARNOSTI NA LIPNĚ A KORONAVIRUS  
 

 
 
 
 

Uvedená opatření jsou platná na území římskokatolických farností na 

Lipně (Horní Planá, Černá v Pošumaví, Frymburk a Světlík). 
 

 Před vstupem do kostela si každý povinně dezinfikuje ruce (u vchodu do kostela je k 

dispozici dezinfekční prostředek). 

 Všichni účastníci bohoslužeb mají přes nos a ústa povinně nasazenou roušku. Pouze v 

okamžiku přijetí svatého přijímání je možné roušku sundat. 

 V kostele se budou dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky 

bohoslužeb. Výjimku představují lidé v rámci jedné rodiny nebo jinak propojené osoby. 

 Z důvodu omezení zbytečného pohybu po kostele se nebudou při mši svaté přinášet 

obětní dary. 

 Úkon pozdravení pokoje by měl být vyjádřen pokynutím, úklonou či jiným vhodným 

bezkontaktním gestem. Nedoporučujeme podávání rukou! 

 Svaté přijímání by měli věřící přijímat přednostně na ruku. Nedoporučujeme příjímání 

do úst! Při vhodných příležitostech však mohou věřící přijímat eucharistii pod obojí 

způsobou (namáčením a do úst). 

 Z důvodu zbytečného neprodlužování délky bohoslužeb, jakož i z důvodu omezeného 

dýchání při povinném nošení roušky, se v průběhu mše svaté nebudou zpívat mešní 

písně. Pouze na závěr mše svaté je možno zazpívat 1 až 2 sloky vhodné písně. 

 Rovněž při pohřebních bohoslužbách se nebudou zpívat písně ani se nebudou 

konat jakékoliv průvody. 

 Z bezpečnostních a preventivních důvodů jsou až do odvolání pozastaveny křty, poutě a 

jiné pobožnosti. Rovněž je až do odvolání pozastaven takový program ve farnostech, 

který by vyžadoval shromažďování lidí v kostele (např. koncerty v kostele). 

 
Bratři a sestry, možná se vám některá opatření zdají být zbytečně tvrdá a přehnaná. Já si to 

však nemyslím. Rozhodně nejsem přesvědčen o tom, že nebezpečí koronaviru zcela 

pominulo a že už nic nehrozí. Proto ve svých farnostech nehodlám hazardovat s vaším 

zdravím a s vašimi životy. Nemohu a nebudu jednat proti svému předsvědčení a svému 

svědomí. Děkuji vám za pochopení. 

 
S přáním Božího požehnání a jeho stálé posily 

 
P. Jan Špaček, administrátor 

 
 
 



Uzivatel
Obdélník

Uzivatel
Obdélník

Uzivatel
Obdélník

Uzivatel
Obdélník


