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n a  L i p n ě  
 

51 / 2020                      13. 12. 2020 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

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

 
 

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

Pondělí 
14. 12. 2020 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

15. 12. 2020 

 Úterý po 3. neděli adventní
Za + Hildu Macht, 

rozenou Klementovou. 

  

 

Středa 
 

16. 12. 2020 

  od 17:00 – SV. ZPOVĚĎ 
18:00 – mše sv. (farní kostel) 

 
 

Středa po 3. neděli adventní 
Za + Štefana a Františka 

Sojkovy. 

 

 

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
17. 12. 2020 

Čtvrtek před Štědrým dnem 
Za všechny nemocné 
i zemřelé na následky 

pandemie čínského viru 
v naší vlasti i kdekoliv 

na světě. 

 

   

 

Pátek 
 

18. 12. 2020 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek před Štědrým dnem 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

19. 12. 2020 

   4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 
 

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

NEDĚLE 

 

20. 12. 2020 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za +  Rudolfa Zahradníka 

a celou rodinu. 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za rodinu Novákovu 

a za duše v očistci. 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za + Antonína Pavelku, 
s nímž jsme se nedávno 
v tom našem kostelíčku 

naposledy rozloučili. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 St         – 1 hodinu přede mší sv. 
 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



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

1. čtení 
(Iz 61, 1-2a.10-11) 

2. čtení 
(1 Sol 5, 16-24) 

Evangelium 
(Jan 1, 6-8.19-28) 

 
 
 
 
 
 

ČIŇTE POKÁNÍ, PŘIPRAVTE CESTU PÁNU! 
 

 Bratři a sestry, dnes vás všechny pozvu, abyste vyslechli jakousi „poslední reportáž“ k 

mezinárodním událostem od „posledního reportéra“ na konci světa. Až bude podávat přehled, co se v 

lidských dějinách odehrálo, mohla by tam být tato zpráva: „A také existovala skupina lidí, které vyslal 

Bůh. Její jméno bylo Církev. Ta tu byla, aby svědčila světu o světle. Sama nebyla tím světlem, jen 

jiným o tom světle svědčila, aby uvěřili.“ 

 Takový žurnalista by si zasloužil pochvalu, protože dokázal stručně a výstižně povědět, oč se 

jednalo v celých dějinách svaté Kristovy Církve: K čemu umírali mučedníci, k čemu byl vystavěn 

Svatopetrský chrám, k čemu byla poutní místa, k čemu žil svatý František z Assisi, proč se mladí muži 

vzdávali manželství a vstupovali do kněžských seminářů a dívky do klášterů, proč se manželé neroz-

loučili, i když prožívali hluboké životní krize… 

 Ten fiktivní komentář by mohl dále pokračovat takto: „A toto je svědectví, které Církev vydávala: 

Když se jí lidé ptali – kdo jsi TY?, tu vyznala a nezapřela – já nejsem Kristus.“ Ano, Církev dobře 

promyslila a pochopila svou podstatu v duchu svědectví sv. Jana Křtitele. Církev dobře pochopila, že 

není totožná s Kristem, že ona není zviditelněný Kristus, který mezi námi stále žije. 

 Je to veliká úleva, že si toto jasně uvědomujeme. Je dobře, že Církev s pokorou Jana Křtitele 

vyznává: Já nejsem Kristus! Vždyť přece Ježíš Kristus – to nejsou mrzuté tváře věřících. Kristus – to 

nejsou kněží příliš z tohoto světa, to nejsou církevní vrchnosti panovačné a nespravedlivé. Je dobře, že 

Církev se neztotožňuje s Kristem Pánem. Kolik lidí odradilo od víry v Krista právě to, že se s ním Církev 

občas v lecčems ztotožňovala. 

 Zkusme nyní dokončit reportáž v duchu dnešního evangelia: „Lidé se té Církve ptali, proč křtí, 

když není Kristus? A tu ona odpovídala: Já křtím jen vodou, ale uprostřed vás je ten, kterého neznáte. 

Ten vás pokřtí Duchem svatým. Já jsem jen hlas, volající na poušti světa: ČIŇTE POKÁNÍ, 

PŘIPRAVTE CESTU PÁNU!“ 

Kéž tedy dnešní naslouchání Božímu slovu a celá dnešní bohoslužba není jen sváteční chvilkou, 

za níž by už nic nenásledovalo. Poslechněme hlas volající Církve, čiňme opravdové pokání, 

připravme opravdu Pánu cestu do svého srdce. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Jistě se mnozí chystáte přijmout před Vánocemi 

svátost pokání – jít očistit svou duši dobrou svatou zpovědí. Posvátná doba svatoadventní je 

nejhlubší a nejdůkladnější kající přípravou k přijetí této svátosti. Svatou zpověď nelze jen tak formálně 

odbýt!!! Proto je třeba, abychom se na předvánoční zpověď připravili opravdu důkladně, a tak abychom 

všichni mohli slavit Vánoce se SRDCEM HOŘÍCÍM, očištěným a dobře připraveným! Amen. 
 

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



AKTUALITY
 

 
 
 

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 

 
  PŘEDVÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ: 

Po celou posvátnou dobu svatoadventní toužebně očekáváme příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Abychom 

ho o Vánocích mohli přijmout do čistých a HOŘÍCÍCH SRDCÍ, je třeba se na to připravit v dobré předvánoční 

svaté zpovědi, ke které vás tímto srdečně zvu. 

Ve všech farnostech, které spravuji, můžete využít řádné termíny, které jsou uvedeny na 1. straně tohoto 

Zpravodaje farností. 

Kromě těchto řádných termínů nabízím ještě mimořádné termíny pro svatou zpověď: 

SVĚTLÍK: středa 16. prosince 2020 od 17 hodin do 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

(přede mší svatou) 

HORNÍ PLANÁ: sobota 19. prosince 2020 od 9 hodin do 11 hodin ve farním kostele sv. Markéty 

FRYMBURK: sobota 19. prosince 2020 od 13 hodin do 15 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 
 
 
 
 
 
 
 


