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50 / 2020                        6. 12. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 5. 12. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za živé i + z naší 

farnosti. 

Pondělí 
7. 12. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
8. 12. 2020 

 SLAVNOST PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY

PRVOTNÍHO HŘÍCHU 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

 

  

 

Středa 
 

9. 12. 2020 

 
 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

10. 12. 2020 

Čtvrtek po 2. neděli adventní 
Za + Boženu Mackovou, 

ten celý rod a za duše 
v očistci. 

   

    

Pátek 
 

11. 12. 2020 

 

 
    

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

12. 12. 2020 

   3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
(„Gaudete“ – růžová barva)
Na dobrý úmysl dárce. 

 

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

NEDĚLE 

 

13. 12. 2020 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
(„Gaudete“ – růžová barva) 

Za duše všech věrných 
zemřelých z Domova 

důchodců v Horní Plané. 

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
(„Gaudete“ – růžová barva)

Za živé i + z naší 
farnosti. 

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
(„Gaudete“ – růžová barva) 
Za + Františka, Vavřince 

a Kateřinu Tahyovy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



2. NEDĚLE ADVENTNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Iz 40, 1-5.9-11) 

2. čtení 
(2 Petr 3, 8-14) 

Evangelium 
(Mk 1, 1-8) 

 
 
 
 
 
 

UROVNAT SI CESTU K SOBĚ, K BLIŽNÍMU A K BOHU 
 

 Bratři a sestry, žijeme ve světě plném nedostatků. A občas se vyčítavě ohlížíme po jeho Stvořiteli. 
Zapomínáme, že svět není ještě hotový, a my lidé už vůbec ne. Že vlastně žijeme na velikém staveništi světa i lidí, kde 
zmatky pocházejí z nedodržování plánu Boha Stvořitele. Rovněž zapomínáme na to, že dělníky na tom 
staveništi jsme i my. A že záleží na každém z nás, aby se budovalo podle plánů autora světa, totiž Boha Stvořitele. 
Předchůdce Páně svatý Jan Křtitel na nás dnes v evangeliu volá: „Připravte cestu Pánu!“ Ale kam nás to vlastně 
Jan Křtitel posílá? Kam že máme připravit cestu? 

Právě nyní, v této posvátné době svatoadventní, si máme především urovnat cestu k sobě – do vlastního 
srdce. Jednu cestičku ke svému vlastnímu JÁ známe velice dobře, a je to cestička pěkně vyšlapaná. Je vyšlapaná za 
tím, co je nám příjemné. Jan Křtitel míní, že je načase, abychom se obrátili opačným směrem, a to směrem do 
vlastního srdce. Že místo na libůstky života máme obrátit pohled na sebe, abychom se uviděli, jací opravdu jsme – bez 
všelijaké společenské masky, bez nalíčení, bez divadýlka, kterým se tak rádi lidem kolem nás předvádíme. 
 Dále si máme urovnat cestu k bližnímu. Běžné a dobře vyšlapané jsou cesty ke zneužívání bližního. Známe 
mnoho prostředků a způsobů, jak bližního využít ke svému vlastnímu prospěchu. Jan Křtitel míní, že je načase, 
abychom se obrátili opačným směrem, a to na cestu služby bližnímu, na cestu odpuštění bližnímu, na cestu pomoci 
bližnímu. 
 A konečně si máme urovnat svou cestu k Bohu. Jakou znáš cestu k Bohu? Mnozí znají jen tu, po které se 
rozběhnou, když něco potřebují, když jim zkrátka začne „téci do bot“. Pak volají: Pane Bože, pomoz! Pane Bože, 
zařiď tohle, udělej tamto! I cesta do kostela je někomu jen jakýmsi výměnným obchodem ve stylu: Já ti dám, Bože, 
tuhle pobožnost, a ty se za to ukaž uznalý a dej mi to, co potřebuji! Jan Křtitel míní, že je načase, abychom se i na 
této cestě obrátili. Abychom nehleděli na Boha jako na obchodního partnera, pojišťovacího agenta proti živelným a 
životním pohromám, ale abychom se vydali na cestu k němu s pokorou a s důvěrnou láskou jako děti ke svému 
Otci. 
 Položme si nyní závažnou otázku: Kdo bude naším průvodcem po této cestě? Na cestě do vlastního 
srdce, na cestě k bližnímu a na cestě k nebeskému Otci máme zdatného průvodce. Sám Otec nebeský nám ho posílá 
naproti – a to je radostné poselství adventu: Nebeský Otec nám posílá svého Syna, aby nás vedl životem a 
jednou nás přivedl do nebe. Kristus Pán k nám přichází ne v síle, ne v moci, ale v podobě nevinného Dítěte. 
Cesta dítěte je pro každého z nás jedinou cestou k nebeskému Otci. Ano, je to cesta dítěte. Vždyť je psáno: 
„Nebudete-li jako maličcí, jako děti, Boží království ani neuvidíte.“ 
 Od Božího Dítěte – u betléma – se můžeme učit radosti z dávání, radosti z obdarování, té pravé sváteční 
vánoční pohodě. Advent je čas dětí. Je to čas Božích dětí. Posvátnou dobu svatoadventní můžeme správně prožít 
jen po způsobu dětí. Nebudete-li jako maličcí, Boží království neuvidíte. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Dětská živost a hravost ať v nás tedy žije dále jako stálá ochota 
změnit svůj život k lepšímu, měnit svět kolem sebe k lepšímu. Prorokem na poušti světa v letošním adventu ať jsme 
tedy my sami – místo Jana Křtitele. Ať naše radostná mysl káže a hlásá našemu okolí radostnou zprávu, že náš 
Vykupitel už přichází, že už je čas připravovat Kristu Pánu cestu do našich srdcí! Amen. 
 

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

 
 
 

PRODEJ KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2021: 
Na základě vašich závazných objednávek si můžete zakoupit katolické kalendáře na rok 2021 (stolní 

kalendář, Cyrilometodějský kalendář a nástěnný kalendář). Kalendáře jsou k dispozici ve všech farních 
kostelech (v sakristii). 

CENÍK: 
o Stolní kalendář: 60,- Kč za 1 kus 
o Cyrilometodějský kalendář: 85,- Kč za 1 kus 
o Nástěnný kalendář: 50,- Kč za 1 kus 

 

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! 


