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VVssttáávvaajjíí  zzee  ssnnaa  ppaassttýýřřii  aa  ddiivvíí  ssee  aa  žžaassnnoouu..  
AA  bbeezz  vvááhháánníí  zzaammíířříí,,  kkddee  vviiddíí  hhvvěězzdduu  jjaassnnoouu..  

NNaadd  hhoollýýmm  cchhlléévveemm  zz  kkaammeenníí,,  
ccoo  hhlleeddíí  ddoollůů  kk  mměěssttuu,,  

hhoořříí  ttaamm  BBoožžíí  zznnaammeenníí  aa  uukkaazzuujjee  cceessttuu..  
SSvvoolláávváá  kk  cchhlléévvuu  zzee  vvššeecchh  ssttrraann  

ii  aanndděěllyy  ii  lliiddii..  
AA  kkddoo  mmáá  ssrrddccee  ddookkoořřáánn,,  

kkaažžddýý  ttoo  ssvvěěttlloo  vviiddíí..  
AA  kkddoo  mmáá  ssrrddccee  ddookkoořřáánn,,  
tteenn  ssllyyššíí  zz  nneebbee  zzvvoonnyy..  

SSbbííhháá  ssee,,  ssbbííhháá,,  zzee  vvššeecchh  ssttrraann  
ttěěcchh  ssrrddccíí  mmiilliióónnyy..  

AA  ppookkuudd  ččaasseemm  bbuuddee  ččaass,,  aa  ssrrddccee  ootteevvřřeennáá,,  
bbuuddoouu  ssee  ssbbííhhaatt  zzaass  aa  zzaass  ––  

aa  ppaaddaatt  nnaa  kkoolleennaa  
ppřřeedd  KKrráálleemm  vvěěkkůů  nnaa  jjeessllíícchh  ––  

aa  zzppíívvaatt  ss  cceellýýmm  ssvvěětteemm::  
„„BBuuďď  sslláávvaa  BBoohhuu  vv  nneebbeessíícchh  

aa  ppookkoojj  BBoožžíímm  dděětteemm!!““ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCHHRRIISSTTUUSS  NNAATTUUSS  EESSTT,,  
VVEENNIITTEE  AADDOORREEMMUUSS  !!  

 
KKRRIISSTTUUSS  NNAARROODDIILL  SSEE  NNÁÁMM,,  

PPOOJJĎĎMMEE,,  KKLLAANNĚĚJJMMEE  SSEE  JJEEMMUU  !! 

 

vvv 
 

Bůh se stal člověkem, 
aby člověk se stal dítětem Božím. 

A každému dnes by chtěl říci: 
„Přicházím s láskou, která změní 

tak mnohá srdce v okamžení 
a na všechno, co ještě bolí, 
přináším lék a zapomnění. 

Ať pod stromečkem smutno není 
v ten den plný překvapení 
těm, kteří se mnou slaví 

památku mého narození.“ 

 

vvv   
 

K svátkům pokoje, lásky a do Nového 
roku 2022 přeji všechno dobré 

a posílám své  požehnání. 
 

 
 

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

 
 



 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 18. 12. 2021 
17:00 (farní kostel) 

 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

Pondělí 
20. 12. 2021 

    

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

21. 12. 2021 

 Úterý před Štědrým dnem 
Za všechny žijící 

a zemřelé frymburské 
farníky a dobrodince. 

 

  

 

Středa 

  
22. 12. 2021 

 

  od 17:00 – SV. ZPOVĚĎ 
18:00 – mše sv. (farní kostel) 

 
 

Středa před Štědrým dnem 
Za + Terezii Kubickou, 

Pavla Kubického 
a za jejich + syna Pavla. 

 
 

 

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
23. 12. 2021 

Čtvrtek před Štědrým 
dnem 

Za + kmotříčka Oldřicha 
Veselého, ten celý rod  

a za duše v očistci. 

 

   

24:00 (farní kostel) 22:00 (farní kostel) 20:00 (farní kostel)   

Pátek 

 

24. 12. 2021 

ŠTĚDRÝ DEN – 
PŮLNOČNÍ MŠE SV. 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

ŠTĚDRÝ DEN – 
„PŮLNOČNÍ“ MŠE SV. 

Za + Josefa a Annu 
Schlosserovy. 

 

ŠTĚDRÝ DEN – 
„PŮLNOČNÍ“ MŠE SV. 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

 

11:15 (farní kostel) 9:30 (farní kostel) 8:00 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

25. 12. 2021 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
– BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
Za všechny zemřelé 

blízké. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
– BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
– BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

Za + Vavřince 
a Kateřinu Tahyovy. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
– BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

NEDĚLE 

 
26. 12. 2021 

Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 
Za + rodiče Františka 

a Růženu Varhaníkovy. 

Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 

Za + rodiče Josefa a Mal-
vínu Junkovy, za + pra-

rodiče Josefa a Julii 
Čížkovy, a za Josefa 
a Anežku Junkovy. 

 

Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 

Za + Františka a Štefana 
Sojkovy. 

Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 
Na poděkování Pánu 

Bohu za rok 2021. 

 

 

Pondělí 
 

27. 12. 2021 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty 

 

   

 

Úterý 
 

28. 12. 2021 

 

 17:00 (farní kostel) 
 
 

Svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků 

Za dar zdraví pro vážně 
nemocné osoby. 

 

  

 

Středa 
 

29. 12. 2021 
 

    

Uzivatel
Obdélník



4. NEDĚLE ADVENTNÍ

1. čtení 
(Mich 5, 1-4a) 

2. čtení 
(Žid 10, 5-10) 

Evangelium 
(Lk 1, 39-45) 

 

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. 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

17:00 (farní kostel)    

Čtvrtek 

 
30. 12. 2021 

Šestý den v oktávu 
Narození Páně 

Za + Věru Veselou, 
ten celý rod a za duše 

v očistci. 

 

 
 

 

17:00 (farní kostel) 15:00 (farní kostel)    

Pátek 

 

31. 12. 2021 

MŠE SV. NA 
PODĚKOVÁNÍ NA KONCI 

OBČANSKÉHO ROKU 
Na poděkování Pánu 

Bohu za rok 2021. 

 
 

MŠE SV. NA 
PODĚKOVÁNÍ NA KONCI 

OBČANSKÉHO ROKU 
Na poděkování Pánu 

Bohu za rok 2021. 

  

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
1. 1. 2022 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK 
Za dary Ducha svatého 

s prosbou o ochranu 
Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

 
 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK
Za dary Ducha svatého 

s prosbou o ochranu 
Panny Marie na počátku 
nového občanského roku.

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK 
Za dary Ducha svatého 

s prosbou o ochranu 
Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK

Za Jana, Boženu 
a Stanislavu Rosických 
a za rodinu Ortylových. 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

NEDĚLE 

 
2. 1. 2022 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Za + rodiče Josefa a 
Boženu Špilínkovy, bratra 
Josefa, švagrovou Danu 
a za Davida Supolíka. 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 

Za + Josefa a Aloise 
Konůpkovy. 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 
Za + Štefana Pavelku, 
za + Štefana Kuchtu 
a za + Štefana Szabó. 

SLAVNOST ZJEVENÍ 
PÁNĚ – SV. TŘÍ KRÁLŮ 
Za dary Ducha svatého 

s prosbou o ochranu 
Panny Marie na počátku 
nového občanského roku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADOSTNÉ OČEKÁVÁNÍ NAROZENÍ SPASITELE 
 

 Bratři a sestry, na adventním věnci hoří již všechny čtyři svíce a to je znamení, že konec posvátné doby 
svatoadventní se již nezadržitelně blíží. Dnes bychom si měli už docela zblízka promyslet své vánoční setkání 
s Kristem Pánem. Ještě se však krátce ohlédněme nazpět a položme si otázku: Jak jsme využili této adventní 
doby? Dali jsme se vést hvězdou mudrců – Božím slovem? Anebo jsme se dali vést „hvězdou tohoto světa“ – 
reklamou, předvánočním shonem a nákupní horečkou v supermarketech? Věřím, že jsme posvátnou dobu 
svatoadventní prožili opravdu dobře – v radostném očekávání narození Spasitele. 
 Dnešní evangelium bychom mohli nazvat školou lásky, přijetí a dialogu. Můžeme se v této škole učit, jak 
předcházet vážným nemocem dnešní doby, jak léčit nemoci ducha, jak si uvědomit, kde děláme vážné chyby. To 
první, čemu nás učí sám Bůh, je láska a přijetí. Ještě dříve, než Bůh přijde k člověku, už ho miluje. Přijímá ho 
bez jakýchkoliv předsudků. Bůh jako první jde k člověku, protože ho nekonečnou láskou miluje.  

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, Ne – čtvrt hodiny přede mší sv. 

 



SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

1. čtení 
(Iz 52, 7-10) 

2. čtení 
(Žid 1, 1-6) 

Evangelium 
(Jan 1, 1-18) 

 Můžeme dokonce říci, že Bůh nás miloval dříve, než jsme vůbec začali existovat. Bůh sám jde 
člověku vstříc. A skrze nazaretskou dívku Pannu Marii vstoupil Bůh do lidských dějin a jde každému člověku 
vstříc. To je obraz dnešního evangelia: Panna Maria s láskou přijala Ježíše – Syna Božího, a nese ho 
lidem. Prvním z těchto lidí byla její příbuzná Alžběta. Víme, že Alžběta také přijala ve svém stáří syna a s láskou 
ho donosila a vychovala. 
 A to je první, čemu se učíme – škola lásky a přijetí. A hned následuje škola dialogu. Nelze totiž milovat 
beze slov. Musí zde být oslovení – jen tak se lidská srdce vzájemně otvírají. A opět pojďme na začátek dějin 
spásy: Bůh nás miloval tak, že poslal své věčné Slovo, které se stalo člověkem. Bůh ho vyslovil. Vstupme 
tedy do školy dialogu a učme se. Zkoumejme, jak důležitý je dialog, který otevírá cestu ke sblížení. Pozdrav, 
oslovení – tímto úkonem vycházíme ze své samoty a izolovanosti. Bůh skrze archanděla Gabriela vstupuje do 
dialogu s Pannou Marií. On ji pozdraví, jako první ji osloví: „Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s tebou! Budeš 
mít dítě a bude to Syn Nejvyššího.“ Panna Maria v tomto dialogu odpověděla své ANO: „Aj já dívka Páně, 
staniž se mi podle slova tvého!“ 
 Nakonec tu máme událost, o které jsme slyšeli v dnešním evangeliu. Panna Maria navštívila svou 
příbuznou Alžbětu. A je to právě Maria, která ve svém lůně přináší Boha a jako první pozdraví Alžbětu. První 
slovo dialogu vyvolalo obrovský pohyb. Jakmile se Mariino slovo dotklo Alžbětina ucha – radostí se v ní pohybuje 
dítě Jan. A Alžběta pronáší slova, která ukazují na veliké Mariino tajemství: „Požehnaná jsi mezi ženami a 
požehnaný plod života tvého!“ Ano, Panna Maria je požehnaná mezi všemi ženami, ona je Matkou našeho 
Pána, ona je ta, která uvěřila v andělovo zvěstování.  
 Když si srovnáme všechny ty dialogy, hned nám padne do očí jedna zásadní skutečnost: Každé slovo je 
zde naprosto jasné, naprosto otevřené, vůbec nic se zde nezastírá. Mluví se na rovinu. Je to slovo 
jednoduché, avšak zjevuje veliké věci. Bůh nám zde ukazuje, jak se má vést dialog: otevřeně, s láskou a bez 
ostychu si sdělujeme pravdu. Toto všechno vytváří zdravé mezilidské vztahy. Člověka pak nemůže nic zaskočit, 
protože dobře ví, o co jde. Nejprve je však nutné, abychom měli svého bližního rádi, abychom k němu 
přistupovali bez předsudků, abychom člověka přijali do svého srdce a vstoupili s ním do dialogu. Toto je 
pravá škola lásky, přijetí a dialogu. A tak si to dobře ve svém srdci rozvažme a přemýšlejme o tom. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? V pátek už bude Štědrý den. Už bude Svatá noc. A tak nám 
všem ze srdce přeji, abychom se o Vánocích stali takovými malými Božími dětmi, které dokážou s pokorou 
přijmout jádro tajemství Vánoc. Přeji nám všem, abychom pochopili a do svých srdcí přijali, že to pěkné, 
radostné, šťastné a všechny lidi dobré vůle oslovující – je přítomnost Boha mezi námi. A pak můžeme prožít 
opravdu šťastné, požehnané, milostiplné a radostné Vánoce! Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRVNÍ KÁZÁNÍ Z JESLIČEK 
 

 Bratři a sestry, v této chvíli přichází Boží Syn i sem – sem mezi nás. Přichází, aby nás učil žít. Učí nás jak 
tím, co bude říkat a hlásat, tak tím, co od svého narození JESTIŤ. Představuje se světu jako malé dítě: „Děťátko 
se nám narodilo, synáček je nám darován,“ – tak jej vítal už staletí dopředu prorok Izaiáš. Zadívejme se tedy v 
duchu dobře na toto Dítě, abychom nepřehlédli a nepřeslechli jeho kázání. Co učí náš svět ze své první kazatelny 
– z jesliček? 
 Lidem, kteří se nemohou naučit být na sebe hodní, káže lásku. Dítě je plodem lásky, z lásky se rodí. Dítě 
umí lásku opětovat, dítě umí důvěřovat otci, dítě umí žít bezstarostně v důvěře v matku. „Nebudete-li jako 
maličké děti, Boží království nespatříte.“ 



SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – NOVÝ ROK

1. čtení 
(Nm 6, 22-27) 

Evangelium 
(Lk 2, 16-21) 

2. čtení 
(Gal 4, 4-7) 

 Světu, který je plný násilí, jde toto bezmocné dítě hlásat nenásilí. S úsměvem a po dobrém dosáhneš víc 
než řevem, hádkou a násilím. A trvalejší je to, cos dosáhl po dobrém, než to, co sis vynutil. Dítě nemůže nikoho 
nutit, jen zve svým důvěřivým úsměvem. 
 Člověku, který se honí za slávou a ctižádostí, káže skromnost. Nic mu nevadí, že je mocní a bohatí 
nepřijali do své společnosti ve městě. Spokojeně si vrní ve chlévě, ve společnosti oslíka, volka a hodných 
pastýřů. Zde najdou povzbuzení všichni psanci, exulanti, všichni, kteří nemohou žít a pracovat, kde by chtěli a 
uměli. I chlév lze naplnit Boží pohodou. 
 Dobře se dnes dívejme, abychom uslyšeli, co káže Boží dítě v jesličkách každému z nás: Že to, co zůstává 
konečnou hodnotou života, je láska – kolik lásky jsme přijali a rozdali. — Že nikoliv ctižádostivost, ale ochota 
sloužit je základem pokojné mysli, spokojeného života. — Že nikoliv násilí, ale dobrota srdce je největší 
lidskou silou. — Že nikoliv zpupný zevnějšek a křiklounství, ale vnitřní hodnoty nakonec rozhodují. — Že je 
zbytečné čekat, až se svět obrátí, ale že je nutno, abychom se obrátili sami. Je zde totiž naděje, že když my 
budeme dobří, pak ostatní kolem nás snad budou méně zlí. — Že by bylo pro nás marné, kdyby se Ježíš v 
Betlémě tisíckrát narodil, ale v našich srdcích kdyby se nenarodil. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak vám přeji, abyste letos kázání Božího dítěte v jeslích 
uslyšeli, abyste mu porozuměli, abyste se nad ním zaradovali a vnášeli do svého každodenního života! Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATKA BOŽÍ A MATKA ČLOVĚKA 
 

 Bratři a sestry, na Nový rok nás Církev svatá povzbuzuje a stanovuje, abychom slavili slavnost Matky 
Boží Panny Marie. Tento titul nádherně vyjadřuje Mariino postavení v dějinách spásy. Maria totiž nepřijala 
veliký Boží dar jen pro sebe, ale pro celý svět. Panna Maria je Matka Boží a Matka člověka, neboť nám 
porodila Bohočlověka a podle andělova zvěstování mu dala jméno Ježíš. 
 Jméno Ježíš – hebrejsky „Jehošua“ – znamená „Jahve je spása“. A tento význam Ježíšova jména nás 
uvádí do plného tajemství jeho života: od vtělení po narození a obřízku, až do završení svého životního díla smrtí 
na kříži a Zmrtvýchvstáním. Ježíš je celým svým bytím nejdokonalejším požehnáním Božím, nejdokonalejším 
darem spásy a pokoje pro celé lidstvo. 
 To znamená, že není nikoho kromě Krista Pána, kdo by nás dokázal zachránit. Je velice vhodné 
připomenout si tuto základní pravdu naší víry právě dnes, na prahu nového roku 2022. Na Nový rok obyčejně má 
každý z nás plno přání, co bychom chtěli, aby se změnilo, co bychom chtěli letos dokázat. K tomu vám povím 
malou novoroční pohádku: 
 Bylo nebylo, dávno tomu. Za devatero horami a devatero řekami se rozprostírala pohádková země. Po 
Vánocích přišel Nový rok a králové od východu a západu slíbili, že pomohou novou dobu hospodářsky zabezpečit. 
Zřídili obchodní dům, kde namísto „ženy za pultem“ se za pultem nacházeli Boží andělé. Všichni se tam hrnuli, 
aby dostali, co jim chybí. Ekolog žádal pořádný kus zdravého lesa. Inženýr žádal dobře fungující továrnu. 
Ekonom chtěl tisíc dobře sehraných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Andělé přijímali všechny ochotně, 
sahali do šuplíků v regálech a každému dali žádané zboží – zabalené v malém kornoutku. Když se někdo divil, že 
na tak velká přání jsou ty kornoutky tak malé, andělé odpovídali: „My tady nevydáváme hotové zboží, ale jenom 
semínka. Ta už si sami musíte vypěstovat!“ 
 Tohle vyprávění o naší situaci na začátku nového roku má sice šat pohádky, ale je to realita naší situace. 
Máme v rukou vzácné símě nového života, ale vypěstovat si ten nový život musíme sami. Musíme je zalívat 
svou dobrou vůlí, hnojit svou trpělivou prací, kypřit svým užitečným úsilím, zahřívat a osvětlovat svou laskavostí 
a úsměvem. 



AKTUALITY

 Musíme však počítat s tím, že se nám i v tomto novém roce 2022 bude podbízet spousta všelijakých 
„spasitelů“, kteří nás budou zamořovat a otravovat jedem „globalizace“ a „multi-kulti“. Tolik všelijakých 
ideologií (nebo lépe řečeno „idiologií“ – odvozeno od slova „idiot“) bude na nás křičet z billboardů, hučet na nás 
z rádia a přitrouble se na nás usmívat z televizní obrazovky. Také z našeho srdce se nám bude ozývat nepří-
stojně svůdný hlas, že koneckonců spasiteli jsme my sami! A toto bude ten nejsvůdnější hlas, nejďábelštější 
volání: „BUDETE JAKO BŮH!“ Jak říkával kněz vpravdě svatého života, můj velký učitel a vzor – mučedník 
nacistického i komunistického režimu – nebohý Mons. Alois Pekárek: „Máme sice techniku, ale potřebujeme též   
e t i k u  ! “  
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Nedejme se obalamutit. Vyznejme svou víru ve spasitelnou moc 
Ježíše Krista! Vrhněme se na kolena před Ježíše jako chudobní pastýři a ukažme mu celou naši důvěru! Prosme 
jako tři mudrci od východu, aby i nad námi zazářila hvězda jeho pravdy. Prosme Matku Boží, aby nám 
ukázala svého Syna, našeho Spasitele. Ona, která dala život Božímu Synu podle těla, pokračuje v rozdávání 
života každému člověku, který se narodí pro život věčný! Amen. 
 

Váš služebník a duchovní otec P. Mgr. Ing. Jan Špaček, dr. h. c. 
 
 
 
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 3. straně tohoto 
Zpravodaje farností. 

Kromě těchto řádných termínů nabízím ještě mimořádný termín pro svatou zpověď: 
SVĚTLÍK: středa 22. prosince 2021 od 17 hodin do 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

(přede mší svatou) 
 

OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ A POSVĚCENÍ MANŽELŮ: 
V neděli 26. prosince 2021 budeme podle liturgického kalendáře slavit svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a 

Josefa (svátek sv. Štěpána se letos neslaví). Při všech nedělních bohoslužbách proběhne obnova manželských 
slibů a posvěcení manželů. 

Při tomto obřadu pozvu přítomné manžele k obětnímu stolu, kde společně obnoví své předsevzetí věrně plnit 
to, čím se před léty jeden druhému před Bohem zavázali. Této obnovy manželských slibů se samozřejmě mohou 
zúčastnit pouze manželé, kteří uzavřeli církevní sňatek. 

 
SVĚCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ VODY, KADIDLA A KŘÍDY: 

V neděli 2. ledna 2022 budeme podle liturgického kalendáře slavit slavnost Zjevení Páně – svatých Tří králů. 
Při všech nedělních bohoslužbách proběhne svěcení tříkrálové vody, kadidla a křídy. 

Budete-li mít zájem, můžete si přinést vhodné nádoby na tříkrálovou vodu, která bude během mše svaté 
posvěcena. Můžete si rovněž přinést zlaté předměty (např. křížky, medailky, prsteny apod.), které vám budou 
během mše svaté posvěceny. Po mši svaté si můžete odnést kousky svěcené křídy pro popsání dveří vašich 
příbytků. 


