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46 / 2021                      14. 11. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 

14. 11. 2021 

33. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

33. neděle v mezidobí 
Za + Pavla Krola. 

 

33. neděle v mezidobí 
Za + Antonína a Markétu 

Pavelkovy a za jejich 
rodiče. 

Sobota 13. 11. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

33. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

Pondělí 
15. 11. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

16. 11. 2021 

 Úterý 33. týdne v mezidobí
Za svobodu a demokracii 

v naší těžce zkoušené 
vlasti. 

  

 

Středa 
 

17. 11. 2021 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
18. 11. 2021 

Památka Posvěcení římských 
bazilik svatých apoštolů 

Petra a Pavla 
Za dary Ducha svatého 

pro Davida a Alexe 
Williamovy. 

 

   

    

Pátek 
 

19. 11. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 33. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

20. 11. 2021 

   SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

Za + PhDr. Jaroslava 
Hladkého z Brna 

a za jeho + maminku. 

 
 

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

NEDĚLE 

 

21. 11. 2021 

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

Za všechny věrné zemřelé 
obyvatele Domova 

důchodců v Horní Plané. 

 

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

Za + rodiče Marii 
a Michala Lombartovy. 

 

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

Za svobodu a demokracii 
v naší těžce zkoušené 

vlasti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 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. 

 

K udílení svátosti pomazání nemoc-

ných, k vyřizování pohřbu a v jiných

záležitostech se můžete se mnou zkon-

taktovat pomocí E-mailu anebo mi

můžete zanechat vzkaz v návštěvní

knize na oficiálních stránkách našich

farností. 
 

Uzivatel
Obdélník



33. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Dan 12, 1-3) 

2. čtení 
(Žid 10, 11-14.18) 

Evangelium 
(Mk 13, 24-32) 

 
 
 
 
 
 

VĚŘÍM V TĚLA VZKŘÍŠENÍ A V ŽIVOT VĚČNÝ 
 

 Bratři a sestry, radostná zvěst podle sepsání Markova je nejstarší ze všech čtyř evangelií. Je tedy 
nejblíž době Kristově. Vznikla ještě za života první křesťanské generace – těch, co sami znali a slyšeli Pána 
Ježíše. A jistě jste si všimli, že představa příchodu Páně v nich nebudí žádný pocit hrůzy. Naopak – velice se 
těší. 
 Po všech trampotách života se dočkáme toho, že Pán přijde s velikou slávou a velebností. Zase 
ho uvidíme a budeme s ním žít. První křesťané si tento příchod Krista Pána spojovali s jeho 
Zmrtvýchvstáním a Nanebevstoupením, a proto to všechno bylo pro ně zcela jednoduchou záležitostí: doba 
Božího království je již tady! 
 A co my? Dokážeme z evangelia i my přijmout tuto prostou víru prvotní církve? Pokud ano, přestane 
nám být svět trýznivou čekárnou, v níž se trápíme myšlenkou: Jak se může Bůh na všechno zlo na světě 
nečinně dívat? Když může pomoci, proč teda nepřijde a nepomůže? Radostná Markova zvěst nám na to 
odpovídá. 
 Bůh se opravdu nemohl nečinně dívat na bídu člověka, a tak už přišel na pomoc. Bůh sestoupil k 
lidem v Ježíši Kristu, přemohl zlo, nabídl pomocnou ruku, ukázal nám cestu k radosti a k pokoji. Jaká je to 
cesta? Přijmout cestu Ježíšovy lásky, uvěřit v dobrého Boha. 
 Ale ono tu jde ještě o daleko víc. Nejen o to, jak dát smysl svému životu. Jde tu i o to, jak dát 
smysl i své smrti. Naše vyznání víry začíná slovy: „Věřím v Boha“ a vrcholí v posledním článku víry: 
„Věřím v těla vzkříšení a v život věčný.“ Tak se to modlíváme – ale uvědomujeme si důkladně, co to 
vlastně znamená? My si obyčejně představujeme vzkříšení jako návrat mrtvého do života. A to je těžko 
uvěřitelné a také nepravdivé. Tak tomu není. My si vzkříšení představujeme jako pokračování našeho 
lidského života bez konce. Ale ono je to právě naopak! 
 Vzkříšení – to je život zcela nový. Je to spočinutí v Bohu, posledním cíli. Kdo se za svého života 
vydá na cestu s vírou v lásku a s důvěrou v dobro, dojde cíle: Boha, který je Láska. A spočine v něm 
navěky. Vzkříšení je nový stav lidské existence, zcela jiný než naše existence pozemská. Tak 
úplně jiný, že nemá smysl se ptát, jak ten život bude vypadat. Vše, co si dovedeme představit, je pouze 
„lidské“, proto i matoucí a víru ztěžující. Jakákoliv „reportáž ze záhrobí“ je nesmyslná. 
 Proto se v evangeliu mluví o Ježíšově i našem zmrtvýchvstání jen obrazně. Když někdo ty obrazy 
začne brát doslova, vznikají zmatky. Jsou to obrazy – ne tedy „dokumentární film“ o skutečnosti! Jsou to 
obrazy o tom, že náš život má budoucnost – budoucnost absolutní. To je tedy poselství dnešního evangelia: 
Před námi není hrůza, ale radostná naděje. Máme v koho důvěřovat, máme se na co těšit. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak si dnes zapamatujeme: Vzkříšení není návrat mrtvého 
do lidského života – je to ZCELA NOVÝ ŽIVOT, spočinutí v Bohu. A jsem přesvědčen, že dnes budeme 
moci říkat naše „Vyznání víry“ s novým porozuměním a s novou radostí v srdci! Amen. 
 

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

 
 
 

PRODEJ KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2022: 
Od neděle 14. listopadu 2021 si můžete zakoupit katolické kalendáře na rok 2022 (stolní kalendář, 

Cyrilometodějský kalendář a nástěnný kalendář), a to na základě vašich závazných objednávek. Kalendáře budou 
k dispozici ve všech farních kostelech (v sakristii). 

CENÍK: 
o Stolní kalendář: 70,- Kč za 1 kus 
o Cyrilometodějský kalendář: 100,- Kč za 1 kus 
o Nástěnný kalendář: 60,- Kč za 1 kus 


