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n a  L i p n ě  
 

48 / 2022                      27. 11. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

Sobota 26. 11. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za rodinu Aulíkovu, 

Kosovu, za duše v očistci 
a za Boží požehnání 

pro rodinu. 

 

Pondělí 
28. 11. 2022 

 

Úterý 
 

29. 11. 2022 

 
 
 

 

Středa 
 

30. 11. 2022 

 
 
 

 

Čtvrtek 
 

1. 12. 2022 

 
 
 

 
 

 

Čerpání zbývajících dnů  

řádné dovolené v roce 2022 

    

Pátek 
 

2. 12. 2022 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Votivní mše „O Nejsvětějším 
Srdci Ježíšově“ 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
 
 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 
 

3. 12. 2022 

   

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

NEDĚLE 

 

4. 12. 2022 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za všechny věrné 
zemřelé z Domova 

důchodců v Horní Plané. 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).
 

2. 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



1. NEDĚLE ADVENTNÍ

1. čtení 
(Iz 2, 1-5) 

2. čtení 
(Řím 13, 11-14) 

Evangelium 
(Mt 24, 37- 44) 

 
 
 
 
 

 
DNES – NE ZÍTRA! 

 

 Bratři a sestry, již od dětství známe přísloví: „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!“ 
Dnešní radostná zvěst nám napovídá, kde asi naši předkové tuto moudrost vzali: „Nevíte, co bude 
zítra – buďte bdělí“, slyšeli jsme. A svatý apoštol Pavel vyzývá Římany i nás: „Je čas probrat se ze 
spánku; den se přiblížil – odložte skutky temnosti!“ 
 Jenomže my na svých každodenních zvyklostech neradi něco měníme. Pokud se do našeho 
života nevloupá nějaký „zloděj“ – nemoc, nečekaná událost, neštěstí – zůstáváme ve svých pohodlně 
vyšlapaných bačkorách. Ale nyní přichází ADVENT, začátek nového církevního roku, začátek 
radostné přípravy na slavení vánoc. Nejen kolem nás jsou temnoty dlouhých nocí, ale i v nás jsou 
mnohé temnoty. A my máme ty skutky temnot v době adventní postupně odkládat. 
 Někdo si teď možná řekne: Aha, to abych si tedy napsal seznam svých temných skutků, svých 
zlozvyků, a každý den ráno a večer si přečetl, co na mně vadí lidem kolem mne, co na mně vadí mně 
samotnému, co by na mně vadilo Synu člověka, až budu stát před jeho soudem. To si tedy musím své 
chyby a zlozvyky pořád přeříkávat, abych na ně nezapomněl. 
 Jistě cítíte, že takové adventní předsevzetí by bylo velice špatné a nedokonalé. S tím bychom ni-
kam nedošli! Pořád si připomínat své chyby – kdepak! O to tady vůbec nejde. Naopak – měli bychom si 
před oči stavět ten dobrý opak, to jest jací máme být a jací chceme být. Rozumíš tomu: nikoliv 
negativně, ale pozitivně. Máme upevňovat ve svém srdci, jak se chci připodobňovat Pánu Ježíši svým 
smýšlením, svým chováním, svou láskou. Toto každodenní úsilí o připodobňování se Kristu Pánu, to by 
měl být „osobní advent“ každého z nás. 
 Všichni si rádi zakládáme na tom, jak jsme už velcí: „Já už jsem velká, už je mi deset! — Já už 
jsem dospělý, už je mi dvacet! — Já už jsem zralý, už je mi padesát!“ A tak podobně. Ale přiznejme si: 
kolik nedospělosti, nezralosti, kolik dětinskosti s sebou často vláčíme – často po celý život! V každém 
dítěti je něco z šelmy, která stále bojuje proti všem o přežití. Jak často říkáš: Já chci! Já nechci! Já 
vyžaduji! Já, já, já – jenom JÁ!!! Všechno jen pro sebe, jiné často nevidíme, nevnímáme. Kolik 
dětské krutosti k menším a slabším, k zuboženým lidem, přežívá i u dospělých! 
 To je tedy adventní otázka pro každého z nás: Jak daleko jsem já, právě dnes, na osobní 
cestě k dospělému lidství, k podobě Krista Pána? Ano, velice dlouhá je tato adventní cesta 
člověka od JÁ k TY, od sobectví k lásce. Stejně dlouhá je i cesta od TY ke KRISTU, k víře a k naději. 
A teprve toto učiní z „šelmy“ skutečného člověka, skutečné dítě Boží. 

Kdy se máme na tuto cestu vydat? Kdy máme začít? Radostná zvěst nám dává zcela jasnou 
odpověď: Začni IHNED! Buď začneš hned – anebo nezačneš nikdy. Budeš-li to odkládat až na zítra, 
jsi ztracen, protože zcela jistě nezačneš nikdy! Toto je den, právě ten dnešní den, který učinil Pán. 
Dnes – ne zítra! 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak chceme-li začít být dobří až zítra, jsme tedy dnes 
ještě zlí. Chceme-li se usmířit se svými bližními až zítra, jsme dnes ještě ve sváru a nenávisti. Chceme-li 
začít zítra, nestojíme dnes za nic! S čím že chceme letošní advent začít? Připodobňovat se ke Kristu 
Pánu svým smýšlením, chováním, svou laskavostí. Vykročením od JÁ k TY. A tak pevně věřím, že 
o vánocích se všichni sejdeme jako dospělejší lidé, jako opravdoví zralí křesťané! Amen. 
 

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



AKTUALITY
 

 
 
 
 

 
 
 

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! 

 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI PROSINCI – MŠE SVATÁ A POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU: 
V pátek 2. prosince 2022 od 14 hodin v kapli domova důchodců v Horní Plané budeme prožívat první 

pátek v měsíci prosinci. 
Nejprve bude votivní mše svatá „O Nejsvětějším Srdci Ježíšově“. Po modlitbě po přijímání následuje 

pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (výstav Velebné svátosti, krátká adorace, litanie k Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba, svátostné požehnání). 

 

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE V DIECÉZNĚ-MISIJNÍM MEZINÁRODNÍM SEMINÁŘI REDEMPTORIS MATER: 
V neděli 4. prosince 2022 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 3. prosince 2022) 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! 

 


