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48 / 2021                      28. 11. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 27. 11. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

Pondělí 
29. 11. 2021 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 
30. 11. 2021 

 Svátek sv. Ondřeje, 
apoštola 

Za + vldp. P. Ondřeje 
Huječka, bývalého kap- 

lana českokrumlovského. 

 

  

 

Středa 
 

1. 12. 2021 

 
 

 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

2. 12. 2021 

Čtvrtek po 1. neděli adventní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

   

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 
 
 
 

  

Pátek 

 
3. 12. 2021 

 
 
 
 

17:00 (farní kostel) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

  

Sobota 4. 12. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Na dobrý úmysl dárce. 

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

NEDĚLE 

 

5. 12. 2021 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za zemřelé předky, pří-

buzné, přátele, dobrodince 
a za duše v očistci. 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za + Mons. ThDr. 

Antonína Lišku CSsR, 
emeritního biskupa 
českobudějovického. 

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příležitost ke svaté zpovědi: 
Horní Planá: 
 Čt, Pá – 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. 

 

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 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



1. NEDĚLE ADVENTNÍ

1. čtení 
(Jer 33, 14-16) 

2. čtení 
(1 Sol 3, 12 - 4, 2) 

Evangelium 
(Lk 21, 25-28.34-36) 

 
 
 
 
 
 

ZAČÍNÁME NOVÝ LITURGICKÝ ROK 
 

 Bratři a sestry, začínáme nový liturgický rok – nový okruh dějin spásy. Znovu za-

čneme naslouchat hlasu proroka Izaiáše a apoštolů ve čteních, znovu uslyšíme důvěrně známá 

slova evangelia o událostech „za onoho času“, znovu si budeme otevírat smysl svatých Písem. 

Povězme si dnes, na začátku nového liturgického roku, jaký má smysl čtení Písma svatého a kázání 

při mši svaté. 

 Odpovědět můžeme jedinou větou: Máme zkoumat svůj život ve světle Písma 
svatého. Písmo nevypravuje jen o událostech „za onoho času“, není jen dávnou historií, ale 

především je o našem životě. Písmo hovoří o tom, co se děje v tomto čase, v současnosti, ale také 

co se bude dít zítra. 

 Nejen Panně Marii zvěstoval archanděl Gabriel poselství – i tobě je zvěstuje nyní skrze Písmo 

a ptá se po souhlasu, zda chceš i ty pomáhat vykoupit svět. Chce slyšet i tvoje: „Ať se mi stane 

podle tvého slova!“ 

 Jaký má tedy smysl čtení Písma svatého? První odpověď zní: Evangelium není jen dávnou 

historií, ale děje se i teď, v současnosti – i dnes, kdy je mi hlásáno. Druhá odpověď zní: Musím 

svůj život vždy znovu a znovu ve světle evangelia přezkoumávat. Musím naslouchat radostné 

zvěsti ve světle svého života. 

 Vše, co je v evangeliu, se nějak odehrává i v našem životě. Co se přihodilo oněm prvním 

svědkům Kristovým, děje se obdobně i nám. Nejlepším komentářem k rozjímání evangelia nám 

proto bude náš vlastní život. 
 Co nám dnes hlásá Kristus Pán? Vítěznou perspektivu budoucnosti – On bude konečným 

vítězem! Tato země celá pomine, zanikne. Tím spíše pominou zlé věci a události, které nás nyní tíží. 

Jsou to jen krátké epizody, které nemají trvalý význam. Zůstanou jen vzpomínkou. Jedno je však 

jisté: PÁN PŘIJDE! Přijde jako vítěz. Přijde ve slávě. 

 První křesťané hlásali tuto radostnou zvěst svým současníkům – lidem, kteří byli stejní jako 

naši současníci. Byli to většinou lidé bez naděje. A my, dnešní křesťané, jsme stejně jako ti první 

povoláni k tomu, abychom se stali lidmi plnými naděje. Abychom skálopevně věřili v dobrý 

konec všeho. Abychom neochvějně věřili ve vítězství dobra nad zlem. 

 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Jsme povoláni, abychom byli světlem a 

povzbuzením světu kolem nás. Pán přijde ve slávě. Teď už je zde také, byť neviditelně, ale 

skutečně. Nic ho už nemůže zasáhnout, nic mu nemůže ublížit. Už je vítěz, jeho království už 

začíná. Čiňme proto pokání, to znamená – změňme svoje smýšlení. Vyjděme vstříc našemu 

Pánu s důvěrou dětí Božích! Amen. 
 

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



AKTUALITY
 
 

 
 
 

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! 

 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI PROSINCI – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 3. prosince 2021 od 14 hodin v kapli domova důchodců v Horní Plané a od 17 hodin ve farním 

kostele sv. Markéty v Horní Plané budeme prožívat první pátek v měsíci prosinci. 
Nejprve bude votivní mše svatá „O Nejsvětějším Srdci Ježíšově“. Po modlitbě po přijímání následuje 

pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (výstav Velebné svátosti, krátká adorace, litanie k Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba, svátostné požehnání). 

 

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE V DIECÉZNĚ-MISIJNÍM MEZINÁRODNÍM SEMINÁŘI REDEMPTORIS MATER: 
V neděli 5. prosince 2021 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 4. prosince 2021) 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! 


