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n a  L i p n ě  
 

49 / 2021                        5. 12. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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). 
 

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

 
 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Na dobrý úmysl dárce. 

Pondělí 
6. 12. 2021 

 

v o l n ý  d e n  
 

Úterý 
 

7. 12. 2021 

 
 
 

 

Středa 
 

8. 12. 2021 

 
 
 

 

Čtvrtek 
 

9. 12. 2021 

 
 
 

 

 

Čerpání zbývajících dnů  

řádné dovolené v roce 2021 

    

Pátek 

 
10. 12. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 2. neděli adventní 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
11. 12. 2021 

   POUTNÍ MŠE SV. 
(TITULÁRNÍ SLAVNOST 

NEPOSKVRNĚNÉHO 
POČETÍ PANNY MARIE)
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).
 

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

NEDĚLE 

 

12. 12. 2021 

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

Za + Julii Rygálovou. 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
(„Gaudete“ – růžová barva)
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 
 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
(„Gaudete“ – růžová barva) 
Za + Františka, Vavřince 

a Kateřinu Tahyovy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 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



2. NEDĚLE ADVENTNÍ

1. čtení 
(Baruch 5, 1-9) 

2. čtení 
(Flp 1, 4-6.8-11) 

Evangelium 
(Lk 3, 1-6) 

 
 
 
 
 
 

ODEJÍT NA POUŠŤ ZA JANEM KŘTITELEM 
 

Bratři a sestry, chtěli byste prožít krásné, šťastné a milostiplné svátky vánoční? Řeknete si, co je 
to za divnou otázku! Vždyť kdo by nechtěl? Chcete zaslechnout hlas Boží, který vás potěší, pohladí? 
Chcete zaslechnout hlas Boží, který vás naplní pokojem a vyčistí vaše srdce? Pak je třeba následovat 
Jana Křtitele. Pak musíš odejít na poušť za Janem Křtitelem. Možná si teď i dobrý křesťan 
pomyslí: Dnes – a na poušť? To přece už není moderní! 
 Když se dobře podíváme kolem sebe, vidíme, že mnozí lidé už neslyší vánoční zvěst. Slaví 
sice Vánoce, to ano, a velice bohatě a důkladně, až je z toho mnohdy bolí břicho – ale přitom jim to 
už vůbec nic neříká. A to je veliké nebezpečí i pro nás, kteří jsme uvěřili v Krista. 
 Je zde pro nás velké nebezpečí, kdybychom se totiž dobře nepřipravili, neztišili, nevyprázdnili svá 
srdce od všeho toho haraburdí, které do nás pumpuje tento zkažený svět! Kdyby v našich srdcích 
nebylo radostné očekávání, pak by nás poselství Vánoc dokonale neoslovilo. 
 Řekli jsme, že je třeba odejít na poušť. Avšak co to znamená, že máme odejít na poušť? 
Odejít na poušť – to znamená vypadnout z koloběhu tohoto světa. Odejít na poušť – to znamená, že 
nesmíme chtít všechno mít, nesmíme se zbytečně honit. Odejít na poušť – to znamená dokonale se 
uzavřít té obrovské přemíře slov, reklam, plytkých a ducha ubíjejících televizních pořadů. 
 Odejít na poušť – to znamená dokázat si sednout a modlit se, a to nejen naučenými slovy, ale i 
takovým způsobem, že budeme jen naslouchat Božímu tichu. Odejít na poušť – to znamená zapálit si 
svíčky na adventním věnci a v tiché radosti se těšit na Vánoce. 
 Člověk, který trpí přemírou činnosti, se domnívá, že sednout si, nic nedělat a dokonce se přinutit 
k naslouchání Božímu tichu, je snad zahálka či dokonce přímo hřích. A to je právě krutý omyl! Není 
tomu tak. Naslouchat Božímu tichu je výsadní právo Boha, které mu dlužíme. Naslouchat Božímu 
tichu je způsob modlitby, který nás vyvede z rámusu tohoto světa na poušť, kde jedině 
můžeme uslyšet Boží hlas. 
 Ano, právě toto potřebujeme, abychom byli zdraví a normální lidé, a ne „nerváci“, kteří 
nezvládají sami sebe. Mějme na paměti, že Boží Slovo se zrodilo z věčného mlčení Boha a my 
chceme být svědky právě tomuto Slovu, které povstalo z mlčení. 
 Kdybychom více mlčeli a naslouchali, pak bychom ve chvílích neštěstí, tragédií a jiných Božích 
navštívení nekřičeli na Boha: Jak se na to můžeš dívat, proč právě já, jak se to mohlo stát, to je 
strašné, já tomu nerozumím, a tak podobně. Ano, Bůh mlčí. A kdybys TY mlčel, pochopil bys i ty. 
 Pro nás je velice důležité si uvědomit, že cesta na poušť a mlčení v adventní přípravě nás může 
dokonale naladit a hluboce oslovit. A pak nás zaplaví nevýslovná radost, že uslyšíme i to, co jindy 
nejsme schopni zaslechnout. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Odejděme tedy na poušť. Věřte mi, stojí to za tu ná-
mahu. A za odměnu pak do našich čistých a HOŘÍCÍCH SRDCÍ pronikne radostná zvěst anděla Páně 
o příchodu Toho, který je stejný včera i dnes i na věky věků! 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 

 

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! 
 
POUTNÍ MŠE SVATÁ VE FARNÍM KOSTELE NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE V ČERNÉ 

V POŠUMAVÍ: 
Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie, milí poutníci k Neposkvrněné! 

Srdečně vás všechny zvu na slavnou poutní mši svatou ke cti Neposkvrněného Početí Panny Marie, která 

se koná v sobotu 11. prosince 2021 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v 

Černé v Pošumaví.  

 

 
 
 


