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n a  L i p n ě  
 

50 / 2021                      12. 12. 2021 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 
 

Sobota 11. 12. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

POUTNÍ MŠE SV. 
(TITULÁRNÍ SLAVNOST 

NEPOSKVRNĚNÉHO 
POČETÍ PANNY MARIE)
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

 

Pondělí 
13. 12. 2021 

 

v o l n ý  d e n  
 

Úterý 
 

14. 12. 2021 

 
 
 

 

Středa 
 

15. 12. 2021 

 
 
 

 

Čtvrtek 
 

16. 12. 2021 

 
 
 

 

 

Čerpání zbývajících dnů  

řádné dovolené v roce 2021 

    

Pátek 
 

17. 12. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek před Štědrým dnem 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

18. 12. 2021 

   4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 
 

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

NEDĚLE 

 

19. 12. 2021 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za zemřelé z rodiny Satra- 
pů, Tůmů, Vranovských, 
za bratra Vladimíra Tůmu 

a za duše v očistci. 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za rodinu Novákovu 

a za duše v očistci. 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Na poděkování Pánu Bohu 
za vldp. P. Jana Tampíra 
a za + maminku, babičku 

a prababičku Josefu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

AKTUALITY

1. čtení 
(Sof 3, 14-18a) 

2. čtení 
(Flp 4, 4-7) 

Evangelium 
(Lk 3, 10-18) 

 
 
 
 
 
 

NEBOJTE SE – RADUJTE SE! 
 

 Bratři a sestry, kdysi jsem viděl na fasádě jednoho domu nastříkaný nápis, který hlásal: „Buďte realisté! 
Chtějte nemožné!“ Lidé se zastavovali. Co tím chtěl říct ten sprejer, co to tu vlastně napsal? Má to být jen 
protismyslná hříčka? Nebo je za tím skrytý hlubší smysl? Bůh je přece ten, který může všechno. Pro věřícího 
křesťana je tedy celkem realistické, aby si přál i věci lidsky nemožné. 
 Volání proroka Sofonjáhú, které jsme slyšeli v 1. čtení, mi ten nápis připomnělo. Cožpak prorok po nás 
nežádá něco nemožného, když nás uprostřed nejisté doby vyzývá: „Zaplesej, lide můj, raduj se a vesel 
celým srdcem! Zla se už neboj!“ 
 Určitě bychom byli moc rádi, kdyby už jednou nastal u nás i ve světě pokoj a mír. Kdybychom už konečně 
večer mohli zapnout televizní zprávy bez obavy, co zlého se zase ve světě přihodilo, kde zase islámští teroristé 
způsobili nějaký strašlivý masakr, co zase ti, kteří nám vládnou, kujou za pikle proti obyčejným lidem! A tak 
podobně. Zdá se, že zatím je svět plný podrážděnosti, zloby a nenávisti – jako by všichni chtěli být proti všem. 
 A do této naší prohnilé situace prorok Sofonjáhú i letos v adventní době volá: Vy, co jste lid Boží, 
nebojte se! Nemáte se čeho bát! Máte právo se radovat! 
 Je to nemožné? Kdepak. Možné to JESTIŤ! Ba víc: Je to jediný možný a správný postoj člověka v takové 
úděsné době, jako je ta naše. Je to jediný realistický postoj v naší době nejistoty. Nenechat se vystrašit. 
Nenechat se vyděsit, zmalátnět, upadnout do pasivity. Buďme realisté: co dobrého udělat můžeme, to 
udělejme – nezůstaňme pasivní. A na co nestačíme, co je nad naše síly, to přenechejme dobrému Bohu. Vždyť 
Bůh je i dnes uprostřed nás – připomíná prorok Sofonjáhú. Tak se nebojme! 
 Biblisté spočítali, kolikrát je ve Svatých Písmech tato Boží výzva člověku: „Nebojte se!“ Dopočítali se čísla 
365. Právě tolikrát, kolik je dní v roce. Na každý den je v Bibli volání: NEBOJTE SE! Kde opanuje člověka strach, 
tam je život ubohý. Strach zadusí každé hnutí radosti, pohody, štěstí. 
 Zanedlouho si už budeme navzájem přát radostné svátky, veselé Vánoce. Opravdu radostné však budou 
jen v těch rodinách a v těch lidech, kde bude strach přemožen důvěrou v Boha, v Emmanu-Ela – Boha s 
námi. Vánoční radost bude pouze tam, kde lidé budou realisté, kde přestanou spoléhat na nespolehlivého 
člověka a začnou důvěřovat prozřetelné ruce Boha Všemohoucího – Boha Otce. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Pokud jsi dnes pozorně slovo Boží poslouchal, znáš jistě už 
návod na radostné Vánoce a vlastně na celý radostný život. Ten návod zní: Bratři a sestry! Buďte realisté: 
chtějte i lidsky nemožné – chtějte to, co je možné u Boha!  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 

 

PŘEDVÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ: 
Po celou posvátnou dobu svatoadventní toužebně očekáváme příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Abychom 

ho o Vánocích mohli přijmout do čistých a HOŘÍCÍCH SRDCÍ, je třeba se na to připravit v dobré předvánoční 
svaté zpovědi, ke které vás tímto srdečně zvu. 

Ve všech farnostech, které spravuji, můžete využít řádné termíny, které jsou uvedeny na 1. straně tohoto 
Zpravodaje farností. 

Kromě těchto řádných termínů nabízím ještě mimořádné termíny pro svatou zpověď: 
 HORNÍ PLANÁ: sobota 18. prosince 2021 od 9 hodin do 11 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 FRYMBURK: sobota 18. prosince 2021 od 13 hodin do 15 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 SVĚTLÍK: středa 22. prosince 2021 od 17 hodin do 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (přede mší svatou) 


