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POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 20. 11. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

Za + PhDr. Jaroslava 
Hladkého z Brna 

a za jeho + maminku. 

 

Pondělí 
22. 11. 2021 

 

v o l n ý  d e n  
 

Úterý 

 

23. 11. 2021 

 

Kněžský den ve farnosti Štěkeň – vikariát Strakonice
 

(farní kostel sv. Mikuláše a klášter sester Congregatio Jesu) 
 

 

Středa 
 

24. 11. 2021 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

25. 11. 2021 

Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 
Za svobodu a demokracii 

v naší těžce zkoušené 
vlasti. 

   

    

Pátek 
 

26. 11. 2021 

 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 34. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

27. 11. 2021 

   1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 
 

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

NEDĚLE 

 

28. 11. 2021 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za zemřelého manžela 

Ondreje Kubandu, jeho 
sourozence a jejich rodiče. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).
 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za zemřelého Josefa 

Vincíka. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 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



SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

AKTUALITY

1. čtení 
(Dan 7, 13-14) 

2. čtení 
(Zj 1, 5-8) 

Evangelium 
(Jan 18, 33b-37) 

 
 
 
 
 
 

JEŽÍŠ NEBO CÆSAR? 
 

 Bratři a sestry, když roku 1918 skončila první válka světová, celý svět se postupně zvedal z trosek a ohlížel se, 
na jakém principu a pod jakým vedením se má společnost uspořádat. Tehdejší papež Pius XI. prohlásil: „Uznejte 
královskou vládu Kristovu a postavte ji proti ničivým silám dnešní doby.“ Roku 1925 zavedl tento papež 
svátek Ježíše Krista Krále a vyzval národy, aby jej přijaly za Krále světa a jeho evangelium za chartu lidských práv. 
 Ve stejné době se však začaly tlačit k moci i jiné principy uspořádání světa. Nabízeli se i jiní „králové“: V 
Sovětském Rusku Vladimír Iljič Uljanov vulgo Lenin, Josif Vissarionovič Džugašvili vulgo Stalin a Lev Davidovič 
Bronštajn vulgo Trockij nabízeli ráj na zemi – bolševismus. V Itálii „duce“ Benito Mussolini dobývá Řím pro 
fašismus. A v Německu slibuje „führer“ Adolf Schicklgruber vulgo Hitler, že spasí svět svým nacismem v tzv. Třetí 
říši. Tři stavitelé – tři nová „náboženství“ nabízejí lidstvu spásu. Proti nim zvedá Svatý otec Pius XI. prapor Spasitele 
Krista a zavádí svátek Krista Krále.  
 V dějinách prý neplatí žádné „kdyby“. Ale přesto zkusme uvažovat: Jak by asi vypadaly dějiny Evropy a světa, 
jak jinak by se byl rozvíjel náš život, kdyby místo Stalina a Hitlera poslechli lidé papeže a přijali Krista Pána. Kdyby 
zavedli zákony podle principu evangelia, v duchu Kristovy lásky a spravedlnosti. 
 Od té doby máme za sebou druhou válku světovou, po ní údobí diktatury proletariátu, a nyní se všude s 
velikou slávou zavádí demokracie. Ale už jsme poznali, že ani s demokracií to není tak jednoduché. Svobodu, kterou 
přináší demokracie, si mnozí vykládají jako svobodu k čemukoliv. Za mravní normu, za správné považují to, co dělá 
většina lidí.  
 Jediná naděje ke zbudování lidského a zdravého světa, k opravdové demokracii pro všechny, je křesťanský 
sociální řád v duchu Ježíšova evangelia. Jsme tu zase v podobné situaci, jako po první válce světové. Které 
principy, koho si tentokrát zvolíme za krále? Ježíše – nebo cæsary dnešní doby? Budeme ochotni následovat Krista? 
Toto následování Krista nás vede k člověku vedle mne, k péči o něj. Také nám říká Pán Ježíš: „Cokoliv jste udělali 
pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, to jste udělali pro mne!“  
 Svátek Ježíše Krista Krále slavíme na konci církevního roku. Kristus jako náš Král, to je vrchol naší celoroční 
cesty za Kristem. Ježíš i nám dnes říká: „Já JSEM váš Král. Já jsem Král pravdy. Přišel jsem, abych vám 
nabídl záchranu, když mou vládu přijmete!“ 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Kristova vláda skutečně přináší záchranu všude tam, kde lidé začnou 
žít podle jeho zákonů. Co udělá s touto nabídkou svět, to nevíme. Ale můžeme vědět, co s ní uděláš ty, já, my všichni 
zde přítomní! Chceme tuto nabídku opravdu přijmout? Chceme, aby nám kraloval Ježíš Kristus Král – anebo 
„cæsar“? A tak se dnes přihlasme všichni k vládě Krista Krále: Ježíši Králi nebe a země, já se hlásím za člena tvého 
království. Kéž tvá vláda začne u mne! Amen. 

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

 
 
 

PRODEJ KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2022: 
Na základě vašich závazných objednávek si můžete zakoupit katolické kalendáře na rok 2022 (stolní 

kalendář, Cyrilometodějský kalendář a nástěnný kalendář). Kalendáře jsou 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 

 

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 28. listopadu 2021 při všech bohoslužbách (v Černé v 
Pošumaví již v sobotu 27. listopadu 2021). 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! 


