
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

47 / 2022                      20. 11. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 19. 11. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE 

Za svobodu a demokracii 
v naší těžce zkoušené 

vlasti. 

 

Pondělí 
21. 11. 2022 

 

Úterý 
 

22. 11. 2022 

 
 
 

 

Středa 
 

23. 11. 2022 

 
 
 

 

Čtvrtek 
 

24. 11. 2022 

 
 
 

 

Pátek 
 

25. 11. 2022 

 
 
 

 
 

 
Čerpání zbývajících dnů  

řádné dovolené v roce 2022 
 
 

 

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

26. 11. 2022 

   1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za rodinu Aulíkovu, 

Kosovu, za duše v očistci 
a za Boží požehnání 

pro rodinu. 

 

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

NEDĚLE 

 

27. 11. 2022 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za + Ondreje Kubandu, 
jeho sourozence a rodiče. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za rodinu Bízkovu a ten 

celý rod. 
 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za + Josefa Vincíka, 
a za Josefa a Marii 

Pavelkovy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

AKTUALITY

1. čtení 
(2 Sam 5, 1-3) 

2. čtení 
(Kol 1, 12-20) 

Evangelium 
(Lk 23, 35-43) 

 
 
 
 
 
 

NE „SUPERSTAR“, ALE KRÁL LIDSKÝCH SRDCÍ 
 

 Bratři a sestry, jistě slavíme rádi Krista jako krále, jako Krále králů a Pána pánů. Rádi bychom zasedli s apoštoly po 
jeho pravici a tak trochu mu radili: „Pane, támhleti v tebe nechtějí věřit, tamti se ti protiví – potrestej je!“ Jenže dnešní 
sváteční slovo Boží nám jej představuje jako Krále, který netrestá, nýbrž zachraňuje, vykupuje a odpouští.  
 Před nějakým časem vzbudil ve světě senzaci rockový music-hall „Jesus Christ Superstar“ (což přeloženo jest 
„Ježíš Kristus Superhvězda“). Víme, že tento svět označuje anglickým slovem „star“ hvězdy hereckého nebo zpěváckého 
nebe. Tedy Ježíš je zde představován s úsměvem úspěšného zpěváka módních písniček, který právě dostal Zlatého slavíka a 
titul národního umělce k tomu. Ježíš na vrcholu popularity a slávy, Ježíš – superhvězda první velikosti! Nepochybuji o tom, 
že ti mladí „umělci“ to mysleli upřímně. Oni takhle „po lidsku“ Ježíše vnímali, a takhle „po lidsku“ ho chtěli také oslavit. 
 Ale ve své podstatě se jedná o naprostý nesmysl. Toto přeci NENÍ podoba Krista Pána! Takto Pána Ježíše 
radostná zvěst nevykresluje! Je pravda, že často se v evangeliu mluví o situacích, kdy se Ježíš mohl pouhým kývnutím prstu 
stát populárním idolem lidu, králem či mesiášem. Třeba když nasytil zástupy a davy se za ním hrnuly, kam se jen hnul. 
Anebo když mu provolávali slávu na ulicích a chtěli ho prohlásit králem a mesiášem. 
 Jenomže Pán Ježíš se nezachoval jako populární zpěvák nebo politik, který si staví svou kariéru na přízni davů a na 
laciných slibech. On odmítl tituly, utíkal před takovou popularitou a stahoval se do ústraní. A my se ptáme: bylo to od něho 
moudré? Vždyť přece kdo chce mezi lidmi prosadit ať už své povolání nebo své myšlenky, ten musí usilovat o popularitu a 
postupovat osvědčeným způsobem, který na lidi platí. 
 Pán Ježíš se mohl snadno stát oblíbeným politikem, vůdcem národa, ano i „superhvězdou“ v očích svých současníků. 
Ale jemu o tohle všechno vůbec nešlo. On nehledal slávu pro sebe, ale hlásal slávu nebeského Otce. On nechtěl 
chvilkový úspěch u jedné generace jednoho národa, ale chtěl oslovit všechny generace ve všech dobách. A tak po 
celý svůj pozemský život tituly krále i mesiáše vytrvale odmítal. 
 Až teprve na konci života, když stál před soudem, který ho za několik hodin pošle na smrt – tentokrát se prohlašuje 
za Krále. Ale i tehdy prohlašuje, že jeho království není z tohoto světa, jen pro tuto generaci, jen pro tuto politickou 
situaci. Prohlašuje, že jeho království je nadčasové, nad všechny hranice zemí a států. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Pojďme tedy s radostí v srdci slavit Krista, Krále vesmíru, Krále celého 
světa. Pojďme slavit Krista, Krále lidských srdcí. Ježíšovo dobývání lidských srdcí je pozvolné, jemné a nenápadné. Ale 
kdo na této cestě dojde až k vrcholu – ke konečnému uvěření v Krista – ten pochopí, že získal to nejcennější, co lze vůbec v 
lidském životě získat. A to je mnohem víc než tituly, vyznamenání, mnohem víc než světské panování. A tak uvěřme v Ježíše 
Krista Krále, abychom se s ním jednou mohli radovat v jeho nebeském Království spravedlnosti, lásky a pokoje!  
Amen. 

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

 
 
 

PRODEJ KATOLICKÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2023: 
Na základě vašich závazných objednávek si můžete zakoupit katolické kalendáře na rok 2023 (stolní 

kalendář, Cyrilometodějský kalendář a nástěnný kalendář). Kalendáře jsou 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 

 

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 27. listopadu 2022 při všech bohoslužbách (v Černé v 
Pošumaví již v sobotu 26. listopadu 2022). 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! 


