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n a  L i p n ě  
 

46 / 2022                      13. 11. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 

13. 11. 2022 

33. neděle v mezidobí 
Za + Edmunda a Bohumi- 
lu Magátovy, Františka 
a Antonii Veselých, a za 
jejich syna Františka. 

 

33. neděle v mezidobí 
Za + manžela Jiřího 

Hendrycha, a za rodiče 
Antonína a Jiřinu 

Hendrychovy. 

33. neděle v mezidobí 
Za + rodiče Antonína 
a Markétu Pavelkovy. 

 

Sobota 12. 11. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

33. neděle v mezidobí 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

Pondělí 
14. 11. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

 17:00 (farní kostel)    

Úterý 

 

15. 11. 2022 

 Úterý 33. týdne v mezidobí
Za svobodu a demokracii 

v naší těžce zkoušené 
vlasti. 

 

  

 

Středa 
 

16. 11. 2022 

 
 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

17. 11. 2022 

Památka sv. Alžběty Uher-
ské, řeholnice 

Za svobodu a demokracii 
v naší těžce zkoušené 

vlasti. 

 

   

    

Pátek 
 

18. 11. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 33. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

19. 11. 2022 

   SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

Za svobodu a demokracii 
v naší těžce zkoušené 

vlasti. 

 

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

NEDĚLE 

 
20. 11. 2022 

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

Za + Terezii Stankovou, 
syna Karla, vnuka Huber- 

ta a za celou rodinu 
Anzingerovu. 

 

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

Za + rodiče Vladislava 
a Blaženu Smolkovy 

a za + Marii Kohoutovou.

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

Za svobodu a demokracii 
v naší těžce zkoušené 

vlasti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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        – 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



33. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Mal 3, 19-20a) 

2. čtení 
(2 Sol 3, 7-12) 

Evangelium 
(Lk 21, 5-19) 

 
 
 
 
 
 

CO JE TO ČAS? 
 

 Bratři a sestry, s přibližujícím se závěrem církevního roku hovoří texty Svatých Písem o budoucnosti 
člověka a světa. Mluví o konci světa, o Božím soudu. Jak čteme v listech svatého apoštola Pavla, někteří 
křesťané se tenkrát domnívali, že konec světa je otázkou několika dnů či hodin. A církevní dějiny nás učí, že v 
dobách velikých zmatků a katastrof se lidé znovu a znovu oddávali představě, že nastávají „poslední dnové“ 
lidstva, a že to bude doslova tak, jak o tom četli v Svatých Písmech. 
 V současnosti vysvětlují někteří exegeté a teologové tato biblická místa jako obraznou řeč, kterou chce 
svatopisec vyjádřit naléhavost výzvy svého poselství člověku. Nemáme však důvodu, abychom za těmito – byť 
třeba poněkud barvitými – obrazy neviděli zprávu o setkání člověka s Bohem tváří v tvář, zprávu o 
naplnění Božího království. 
 Jak to tedy bude vypadat, až nastane konec světa? — Bude to jako závěrečný hvizd rozhodčího na hřišti, 
který odpíská konec hry světa? Nebo je to se světem jako se špatným účetním, který žije den ze dne se 
strachem v zádech, kdy přijde revizor? Jisté je, že tady jde o událost, kdy se lidský čas („chronos“) znovu 
setká s časem Božím („kairos“).  
 Co je to ČAS? — Víme, že čas sám o sobě vlastně neexistuje. Čas existuje jen ve vzduchu, od nějaké 
události k události jiné. Čas je velice relativní. Pět minut v čekárně u zubaře je delších než dvě hodiny ve 
společnosti dobrých přátel. Po těžké operaci chirurg neví, jak dlouho trvala. Všechno soustředění upnul na 
obtížný zákrok. Tyto zkušenosti nás učí, že náš čas běží různě, podle naší činnosti. 
 Jak je tomu s časem u Boha? — Boha si představujeme mimo čas. Bůh je Pánem času. Na počátku 
stvoření Bůh „odstartoval“ čas a nyní stojí nepohnutě – jako maják na břehu času a přihlíží, jak my v tom času 
plaveme. 
 Ale stejně oprávněně si můžeme udělat jinou představu: Bůh vstoupil v Bohočlověku Ježíši Kristu 
do toku lidského času, do lidských dějin a osudů. Řečeno obrazně – Bůh s námi jede na jedné lodi. Bůh není 
jen soudcem na vyvýšené soudcovské stolici, jak si to představovala židovská apokalyptika. Bůh v osobě Ježíše 
Krista usedl vedle nás na lavici obžalovaných. V Kristu Pánu se Bůh stal spolu s námi slabým a 
bezmocným. Jsou to úchvatné představy, ale takový je náš Bůh, tak se nám představil ve svém Synu. 
 A proto, milovaní bratři a sestry, náš život už není jen klepáním se strachy v čekárně u zubaře, není to už 
život v neustálém strachu nepořádného účetního před přísným revizorem. Náš Bůh už přišel. Už je tady. Na 
otázku, jak blízko je Bůh, jak blízko je příchod Páně, slyšíme odpověď, že „Emmanu-El“ – což přeloženo 
znamená „Bůh s námi“ – je už teď zde! Už můžeme žít s ním, s Ježíšem Kristem, Božím Synem! 
 Konec starého světa už začal. Nový věk Božího království už přichází, už je tady – tak to řekl Pán Ježíš. 
Nemusí nás děsit tikot vesmírných hodin: kde je láska, tam čas stojí. A Boží láska je už zde! A je zde i TVOJE 
láska? – Pokud ano, pak máš pro sebe už Boží soud za sebou! 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Tak takhle člověka osvobozuje živá víra v Boha. Osvobozuje od 
strachu, od nejistoty. Osvobozuje ke konání dobra, aby člověk mohl klidně pracovat a pokojně pojídat chléb, na 
který si vydělá. Živá víra nás osvobozuje, abychom se klidně mohli zabývat svou přítomností. A budoucnost? Tu 
můžeme s důvěrou ponechat v rukou Božích! Amen. 

 

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

 
 
 
 
 

PRODEJ KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2023: 
Od neděle 20. listopadu 2022 (v Černé v Pošumaví již od soboty 19. listopadu) si můžete zakoupit 

katolické kalendáře na rok 2023 (stolní kalendář, Cyrilometodějský kalendář a nástěnný kalendář), a to na 
základě vašich závazných objednávek. Kalendáře budou k dispozici ve všech farních kostelech (v sakristii). 

CENÍK: 
o Stolní kalendář: 75,- Kč za 1 kus 
o Cyrilometodějský kalendář: 190,- Kč za 1 kus 
o Nástěnný kalendář: 60,- Kč za 1 kus 


