
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

52 – 53 / 2020              20. 12. 2020 
 

 
 
 
 

  

VVssttáávvaajjíí  zzee  ssnnaa  ppaassttýýřřii  aa  ddiivvíí  ssee  aa  žžaassnnoouu..  
AA  bbeezz  vvááhháánníí  zzaammíířříí,,  kkddee  vviiddíí  hhvvěězzdduu  jjaassnnoouu..  

NNaadd  hhoollýýmm  cchhlléévveemm  zz  kkaammeenníí,,  
ccoo  hhlleeddíí  ddoollůů  kk  mměěssttuu,,  

hhoořříí  ttaamm  BBoožžíí  zznnaammeenníí  aa  uukkaazzuujjee  cceessttuu..  
SSvvoolláávváá  kk  cchhlléévvuu  zzee  vvššeecchh  ssttrraann  

ii  aanndděěllyy  ii  lliiddii..  
AA  kkddoo  mmáá  ssrrddccee  ddookkoořřáánn,,  

kkaažžddýý  ttoo  ssvvěěttlloo  vviiddíí..  
AA  kkddoo  mmáá  ssrrddccee  ddookkoořřáánn,,  
tteenn  ssllyyššíí  zz  nneebbee  zzvvoonnyy..  

SSbbííhháá  ssee,,  ssbbííhháá,,  zzee  vvššeecchh  ssttrraann  
ttěěcchh  ssrrddccíí  mmiilliióónnyy..  

AA  ppookkuudd  ččaasseemm  bbuuddee  ččaass,,  aa  ssrrddccee  ootteevvřřeennáá,,  
bbuuddoouu  ssee  ssbbííhhaatt  zzaass  aa  zzaass  ––  

aa  ppaaddaatt  nnaa  kkoolleennaa  
ppřřeedd  KKrráálleemm  vvěěkkůů  nnaa  jjeessllíícchh  ––  

aa  zzppíívvaatt  ss  cceellýýmm  ssvvěětteemm::  
„„BBuuďď  sslláávvaa  BBoohhuu  vv  nneebbeessíícchh  

aa  ppookkoojj  BBoožžíímm  dděětteemm!!““ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCHHRRIISSTTUUSS  NNAATTUUSS  EESSTT,,  
VVEENNIITTEE  AADDOORREEMMUUSS  !!  

 
KKRRIISSTTUUSS  NNAARROODDIILL  SSEE  NNÁÁMM,,  

PPOOJJĎĎMMEE,,  KKLLAANNĚĚJJMMEE  SSEE  JJEEMMUU  !! 

 

vvv 
 

Bůh se stal člověkem, 
aby člověk se stal dítětem Božím. 

A každému dnes by chtěl říci: 
„Přicházím s láskou, která změní 

tak mnohá srdce v okamžení 
a na všechno, co ještě bolí, 
přináším lék a zapomnění. 

Ať pod stromečkem smutno není 
v ten den plný překvapení 
těm, kteří se mnou slaví 

památku mého narození.“ 

 

vvv   
 

K svátkům pokoje, lásky a do Nového 
roku 2021 přeji všechno dobré 

a posílám své  požehnání. 
 

 
 

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

 
 



POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 19. 12. 2020 
17:00 (farní kostel) 

 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 
 

 

Pondělí 
 

21. 12. 2020 

 

    

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

22. 12. 2020 

 Úterý před Štědrým dnem 
Za všechny žijící 

a zemřelé frymburské 
farníky a dobrodince. 

 

  

   

Středa 
 

23. 12. 2020 

 
 
 

 

 
 

 

21:45 (farní kostel) 19:45 (farní kostel) 18:00 (farní kostel)   

Čtvrtek 

 

24. 12. 2020 

ŠTĚDRÝ DEN – 
„PŮLNOČNÍ“ MŠE SV. 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

ŠTĚDRÝ DEN – 
„PŮLNOČNÍ“ MŠE SV. 

Za + Josefa a Annu 
Schlosserovy. 

 

ŠTĚDRÝ DEN – 
„PŮLNOČNÍ“ MŠE SV. 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

 

11:15 (farní kostel) 9:30 (farní kostel) 8:00 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

Pátek 

 

25. 12. 2020 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
– BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

Za +  rodiče Hermínu 
a Eduarda Královy. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
– BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
– BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

Za + Vavřince 
a Kateřinu Tahyovy. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
– BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
Na poděkování Pánu 

Bohu za rok 2020. 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel) 17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
26. 12. 2020 

Svátek sv. Štěpána 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocnou osobu. 

Svátek sv. Štěpána 
Za + Malvínu a Josefa 
Junkovy, Julii a Josefa 
Čížkovy a prarodiče. 

Svátek sv. Štěpána 
Za + Štefana a Františka 

Sojkovy. 

Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 

Za Jana a Boženu 
Rosických a za Stanislava
a Štěpánku Ortylových. 

 

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

NEDĚLE 

 
27. 12. 2020 

Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 

Za + Vladimíra Tůmu, 
rodiče, Jiřího a Ludmilu 
Satrapovy, celou rodinu 

a za duše v očistci. 

 

Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 

Za + rodiče Marii 
a Michala Lombartovy. 

Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 
Za + Štefana Kuchtu, 

+ Štefana Szabó 
a + Štefana  Pavelku. 

 

 

Pondělí 
 

28. 12. 2020 

 

    

 

Úterý 
 

29. 12. 2020 

 17:00 (farní kostel) 

 
 

Pátý den v oktávu 
Narození Páně 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocnou osobu. 

 

  

    

Středa 
 

30. 12. 2020 

 
 
 

 

   

Uzivatel
Obdélník



4. NEDĚLE ADVENTNÍ

1. čtení 
(2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16) 

2. čtení 
(Řím 16, 25-27) 

Evangelium 
(Lk 1, 26-38) 

 

 K udílení svátosti pomazání nemoc-
ných, k vyřizování pohřbu a v jakých-
koliv jiných záležitostech se můžete se
mnou zkontaktovat telefonicky, E-
mailem anebo mi můžete zanechat
vzkaz v návštěvní knize na oficiálních
stránkách našich farností. 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

17:00 (farní kostel) 15:00 (farní kostel)   

Čtvrtek 

 

31. 12. 2020 

MŠE SV. NA 
PODĚKOVÁNÍ NA KONCI 

OBČANSKÉHO ROKU 
Na poděkování Pánu 

Bohu za rok 2020. 

 

MŠE SV. NA 
PODĚKOVÁNÍ NA KONCI 

OBČANSKÉHO ROKU 
Na poděkování Pánu 

Bohu za rok 2020. 

 
 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

Pátek 

 
1. 1. 2021 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK 

Za dary Ducha svatého 
s prosbou o ochranu 

Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK

Za dary Ducha svatého 
s prosbou o ochranu 

Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK 

Za dary Ducha svatého 
s prosbou o ochranu 

Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK

Za dary Ducha svatého 
s prosbou o ochranu 

Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

2. 1. 2021 

   SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

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

NEDĚLE 

 
3. 1. 2021 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Za + rodiče Josefa a 
Boženu Špilínkovy, bratra 
Josefa, švagrovou Danu 
a za Davida Supolíka. 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Za + Vladislava 
a Blaženu Smolkovy a 

za + Marii Kohoutovou. 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Na poděkování Pánu Bohu 
za vldp. P. Tampíra 

a za + maminku, babičku 
a prababičku Josefu. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANO, STANIŽ SE MI PODLE SLOVA TVÉHO! 
 

 Bratři a sestry, přiblížil se závěr posvátné doby adventní. Dnes si máme už docela zblízka promyslet své 
vánoční setkání s Kristem Pánem. A v evangeliu vidíme veliký vzor a příklad Panny Marie. A tak za téma této 
adventní úvahy jsem si z celého evangelia vybral jen jediné slovíčko: jen Mariino ANO. Pouhá tři písmenka – 
není to trochu málo? Není. Tahle tři písmenka ovlivnila dějiny světa. 
 Co je na tomto Mariině ANO tak zvláštní? Právě to, že to slovo je samotné. Je samo bez přídavků, 
samo bez podmínek, samo bez výhrad. Takové ANO se vyskytuje málokdy. Lidský život se všude odvíjí jaksi 
kondicionálně – v samých podmínkách, v samých „ano, ale...“ Jedu nakupovat, potřebuji pomoci. Pojedeš, 
dcerko, se mnou? – Ano, ale jen když mne necháš sedět na předním sedadle! — Mami, mohu si jít hrát za 
kamarádem? – Ano, ale jestli sis už napsal školní úlohy! — Táto, tohle sama nezvládnu. Pojď mi s tím pomoct! – 
Ano, ale až si tohle dodělám. 

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 

Příležitost ke svaté zpovědi: 
Horní Planá: 
 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. 

 
 



SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

1. čtení 
(Iz 52, 7-10) 

2. čtení 
(Žid 1, 1-6) 

Evangelium 
(Jan 1, 1-18) 

 A takto bychom mohli pokračovat dál. A aj – v tomto našem světě samých „ano, ale...“ najednou 
slyšíme „ANO“ bez „ALE“. Slyšíme ANO bez výhrad. Slyšíme prosté ANO, STANIŽ SE MI PODLE SLOVA 
TVÉHO! Jakmile se Maria ujistí, že jde o Boží vůli, říká své ANO. Přitom mohla mít celou řadu oprávněných 
výhrad. Mohla říci: Ano, ale až později, vždyť jsem ještě mladá. Mohla říci: Ano, ale já na děti ještě nepomýšlím. 
Mohla říci: Ano, ale kladu si podmínky, mám požadavky a nároky. 
 Nic z toho se nestalo. Maria řekla jenom prosté ANO. Umožnila tak Bohu, aby splnil slib, který dal kdysi 
králi Davidovi. Vyslovila obyčejné slovíčko ANO – a umožnila tak všem lidem najít skrze jejího Syna cestu k 
Otci, cestu k věčné spáse. 
 Je pro nás důležité slyšet toto evangelium o zvěstování příchodu Páně. Uslyšet to, že zatímco člověk 
hledá Boha, tak Bůh sám se vydává hledat člověka. Uslyšet o velikém Božím daru pro celé lidstvo, a tím 
darem bude Mariin Syn Ježíš Kristus.  
 Jistě, i lidé si umějí dávat krásné a vzácné dárky. Ale tím nejkrásnějším dárkem pro každého z nás osobně 
je právě Mariin Syn v jeslích. Je však potřeba, aby každý z nás ho pozval, aby každý z nás ho přijal, aby 
každý z nás se jím nechal obdarovat. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Prosme dnes Boha o projasněný zrak, abychom anděla 
zvěstování v událostech svého života uviděli. Pak nám bude svět něčím víc než břemenem. Pak nám život bude 
něčím víc, než sledem šedých dnů. Paprsky Božího obdarování už prorážejí mraky všednosti. Řekněme konečně k 
Boží nabídce své ANO bez výhrad a vytáček – své ANO bez ALE. Řekněme Bohu ANO, a i my se staneme 
Božími posly zvěstování lidem dobré vůle. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Z LÁSKY SE ČLOVĚKEM STAL 
 

 Bratři a sestry, proč říkáme dnešní noci SVATÁ NOC, co vlastně dnes slavíme – to ví každé malé dítě. 
Nejen křesťan, ale každý civilizovaný člověk to ví: dnes se slaví památka, že asi před 2000 léty se v Betlémě 
narodil Spasitel Kristus Pán. 
 Je to opravdu všechno? Jsou Vánoce jen vzpomínkovou slavností na dávnou událost v dějinách lidstva? 
Jsou Vánoce jen vzpomínáním na vlastní minulost, na dětství, na rodný domov? — To by bylo málo, to by na 
opravdovou vánoční radost nestačilo. Vždyť vzpomínky nás spíše rozteskňují. 
 Čtení ze Svatých Písem, kterému v tento den nasloucháme, nám říká víc. Hned v listu svatého apoštola 
Pavla Titovi se nehovoří o minulosti, ale o naší přítomnosti, ba i o naší budoucnosti: „Boží dobrota přináší 
spásu všem lidem... Vede nás, abychom se odřekli bezbožného života a očekávali to, co nám přinese 
blaženost.“ 
 Ano, to je poselství vánoční radosti. A mluví se v čase přítomném – nikoliv o minulosti, ale o přítomnosti: 
lidé, důvěřujte! Bůh sám přichází, aby vám ukázal cestu. Kdo se zmítáš ve starostech, kdo jsi zapleten do 
bezvýchodných vztahů k jiným lidem, kdo nevíš, kudy kam – měj důvěru! Bůh sám ti chce pomoci právě v tom 
Ježíši, jehož narození slavíš. Bůh chce, abys porozuměl sám sobě, aby ses dokázal zorientovat ve světě kolem 
sebe. 
 Prožít Vánoce jen jako sváteční chvilku, jen jako kratičké příměří uprostřed války, to by bylo opravdu 
málo. Toto Dítě Boží je nám všem symbolem naděje: rodí se do zlého, sobeckého světa a jako zbraň 
má jen lásku. Ta jeho láska bude nepochopena, odmítnuta lidmi stejně jako tvá láska, stejně jako dobrá vůle 
tvá, člověče! Ale Bůh to vše přijme a pochopí. Boží bezmocná láska nakonec zvítězí, vstane s Kristem z mrtvých, 
bude žít dál! Životní osud tohoto Děťátka v jeslích je odvěkým vzorem i tvého života. Jen tak lze překonat zlo, 



SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – NOVÝ ROK

1. čtení 
(Nm 6, 22-27) 

2. čtení 
(Gal 4, 4-7) 

Evangelium 
(Lk 2, 16-21) 

jen tak lze zvítězit nad životem i nad smrtí. Dělej to jako Ježíš, žij podle jeho zásad, a pak se dobro 
ukáže silnější než zlo, láska silnější než lhostejnost či nenávist. 
 Co je tedy pro nás trvalým odkazem dnešní tiché noci, svaté vánoční noci? Co je tím vlastním radostným 
poselstvím Vánoc? Především abychom měli pevnou víru. Věřte, opravdu je možné žít jako člověk i v dnešním 
zvráceném světě plném násilí. Opravdu je možné přemoci sebemocnější násilí bezmocnou láskou Boží! Jen jdi a 
nikomu neubližuj! Jdi a nemsti se! Jdi a buď laskavý i na toho, kdo si na tebe včera vymýšlel podrazy. Jdi a 
pamatuj si: Pokud si zachováš dobrotu srdce Božského Dítěte, budeš mocnější než všichni darebáci 
tohoto světa – a nakonec se ti všechno obrátí k dobrému! 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Ano, to je ten div, zvěstovaný v této tiché a přesvaté vánoční 
noci. To je ten div, že bezmocná láska je mocnější než sebemocnější nenávist. Ano, tak jest! Jdi tedy i ty, 
poklekni v této přesvaté noci před betlémským Děťátkem, a vroucně zazpívej: 
 

Tichá noc, přesvatá noc. 
V spánku svém dýchá zem, 

půlnoc odbila, město šlo spát, 
zdřímli dávno i pastýři stád; 

jen Boží láska, ta bdí — jen Boží LÁSKA, ta bdí. 
 

Tichá noc, přesvatá noc, 
náhle v ní jásot zní, 

vstávej, lide můj, tmu z očí střes, 
v městě Betlémě Bůh zrozen dnes, 

z lásky se člověkem stal — Z LÁSKY SE ČLOVĚKEM STAL! 
 

A m e n . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OD JEDNOHO ZAČÁTKU K DRUHÉMU ZAČÁTKU 
 

 Bratři a sestry, dnešního dne vstupujeme do nového roku 2021. Novoroční úvahu začnu moudrými slovy 
církevního učitele – papeže sv. Řehoře Velikého, která napsal před patnácti stoletími: „Člověk jde životem od 
jednoho začátku k druhému začátku, až dojde k tomu začátku, který už nemá konce.“ Každý den, 
každé ranní probuzení je novým začátkem. A leckomu při stanutí na novém začátku – ať na prahu nového dne, 
či na prahu nového roku – je trochu úzko: co tenhle den, co tenhle rok zase přinese? Jaká kupa obtíží se na mne 
navalí? Co nového a neznámého se na nás přihrne? 
 Ale tak docela nový a neznámý ten zítřek zase nebude. Minulost není tak docela minulá. Je uložena v naší 
paměti. Jde s námi dál v našich vzpomínkách, v našich zkušenostech. Co jsme včera a loni prožili, je zapsáno ve 
vráskách naší tváře. Vytváří to naši podobu, naši osobnost. Budeme se i po Novém roce stejně chovat ke své 
rodině, se stejným „fortelem“ půjdeme po své práci. Stejně nám bude ten člověk sympatický a onen zase 
protivný. Čím déle kdo žijeme, tím víc naše minulost bude určovat náš nový rok. A přece do těch 
nových dnů vyhlížíme s novou dychtivostí, s novým očekáváním, s novou obavou. Co ty dny asi přinesou? 
 Jsou dvě věci, které nám mohou pomoci, abychom do budoucnosti hleděli klidněji a bez obav. Je to 
důvěra v Boha a důvěra v sebe. Naše důvěra v Boha vychází z vědomí, že celé dějiny lidstva jsou časem 



AKTUALITY

spásy – jsou už vykoupené Pánem Ježíšem. Kdykoliv můžeme prosit Pána o sílu, abychom všechno, co 
přijde, zvládli a vydrželi. A Bůh svou pomoc prosícím neodmítá.  
 Vedle důvěry v Boha máme také důvěřovat v sebe. Máme totiž v sobě víc síly a schopností, než si sami 
uvědomujeme a připouštíme. Jde jen o to, abychom své síly dokázali používat pravým způsobem a v 
pravou chvíli. Je třeba důvěřovat v Boží dobrotu a zachovat klid. Vždyť žádnou denní práci nemusíš udělat 
najednou, ale po kousíčkách – minutu za minutou. A pro to, co přijde na řadu v pět odpoledne, nemusíš mít sílu 
už v sedm ráno při obouvání fuseklí. 
 Zachovej si klid a zachovej si humor. Budeš-li mít dost důvěry v Boží prozřetelnou ruku nad sebou, pak 
místo aby ses děsil, budeš vidět směšnost zmatků, které zmatení lidé kupí kolem tebe. Ano, zachovej si klid. 
Zachovej si humor. A zachovej si také trochu fantazie. Vymýšlej si dopředu hezké věci, které chceš prožít, které 
si chceš dopřát. Bez takových světýlek občasného vybočení z chomoutu všednosti by byl život příliš šedivý a 
monotónní. 
 Duchovní velikán svatý Tomáš Akvinský nám dává dobrou radu: „Když na tebe jde smutek – běž se 
vykoupat, a pak se pořádně vyspi. Když se bude dobře cítit tělo, i duch se osvěží!“  
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Na Nový rok se dříve slavil svátek Ježíšova jména. A víš, co 
znamená jméno Ježíš? — Toto jméno znamená „Bůh pomáhá“.  Ano, Bůh pomáhá i nám, každému z nás. S 
touto myšlenkou vykročme radostně a bez bázně do nového roku. S pomocí Boží, pod ochranou Matky Boží 
Panny Marie, s trochou humoru a dobré vůle zvládneme to, co můžeme. A to, co zvládnout nemůžeme? To 
klidně a s důvěrou přenechejme Bohu! Přeji nám všem do nového roku, aby v nás letos zesílil duchovní člověk, 
abychom se zakořenili a upevnili v lásce, abychom se učili stále hlouběji chápat, jaká je šířka a hloubka Boží 
lásky, a tak abychom dosáhli plné míry Božích darů! 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 

 

ŽIVÝ BETLÉM U KOSTELA SV. MARKÉTY V HORNÍ PLANÉ: 
Okolnosti letos neumožňují připravit Živý betlém. Vedle kostela sv. Markéty budou od středy 23. prosince 

2020 postaveny kulisy betléma, ale bez hraného příběhu – toliko k soukromému potěšení a procházkám s 
dětmi. 

 

OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ A POSVĚCENÍ MANŽELŮ: 
V neděli 27. prosince 2020 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 26. prosince 2020) budeme podle liturgického 

kalendáře slavit svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Při všech nedělních bohoslužbách proběhne obnova 
manželských slibů a posvěcení manželů. 

Při tomto obřadu pozvu přítomné manžele k obětnímu stolu, kde společně obnoví své předsevzetí věrně plnit 
to, čím se před léty jeden druhému před Bohem zavázali. Této obnovy manželských slibů se samozřejmě mohou 
zúčastnit pouze manželé, kteří uzavřeli církevní sňatek. 

 

SVĚCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ VODY, KADIDLA A KŘÍDY: 
V neděli 3. ledna 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 2. ledna 2021) budeme podle liturgického 

kalendáře slavit slavnost Zjevení Páně – svatých Tří králů. Při všech nedělních bohoslužbách proběhne svěcení 
tříkrálové vody, kadidla a křídy. 

Budete-li mít zájem, můžete si přinést vhodné nádoby na tříkrálovou vodu, která bude během mše svaté 
posvěcena. Můžete si rovněž přinést zlaté předměty (např. křížky, medailky, prsteny apod.), které vám budou 
během mše svaté posvěceny. Po mši svaté si můžete odnést kousky svěcené křídy pro popsání dveří vašich 
příbytků. 


