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49 / 2022                        4. 12. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

Sobota 3. 12. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

Pondělí 
5. 12. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

8:00 (farní kostel)     

Úterý 

 

6. 12. 2022 

SLAVNOST SV. MIKULÁ-
ŠE, BISKUPA, HLAVNÍHO 

PATRONA DIECÉZE 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

 

   

Středa 
7. 12. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
8. 12. 2022 

SLAVNOST NEPOSKVR-
NĚNÉHO POČETÍ 

PANNY MARIE 
Za + maminku, manžela 
Jaroslava Bence a za celou 

zemřelou rodinu. 

 

   

    

Pátek 
 

9. 12. 2022 

 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 2. neděli adventní 
 

 

 
  

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 
10. 12. 2022 

   POUTNÍ MŠE SVATÁ 
(TITULÁRNÍ SLAVNOST 

NEPOSKVRNĚNÉHO 
POČETÍ PANNY MARIE)
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

 

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

NEDĚLE 

 

11. 12. 2022 

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

Za + Annu Panskou 
a Boženu Mackovou. 

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

Za rodinu Bízkovu 
a ten celý rod. 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
(„Gaudete“ – růžová barva) 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 Út, Čt  – čtvrt hodiny přede mší sv. 
 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



2. NEDĚLE ADVENTNÍ

AKTUALITY

1. čtení 
(Iz 11, 1-10) 

2. čtení 
(Řím 15, 4-9) 

Evangelium 
(Mt 3, 1-12) 

 
 
 
 
 
 

NA POUŠTI PŘIPRAVTE CESTU PÁNU ! 
 

 Bratři a sestry, ještě nám zní v uších, co Jan Křtitel kázal v judské poušti. Archeologové v té poušti nedaleko 
Mrtvého moře vykopali pozůstatky kláštera, kde v dobách Ježíšových žili lidé, kteří volání Jana Křtitele – vlastně už 
volání proroka Izaiáše – vzali doslova: „Na poušti připravte cestu Pánu!“ I v dnešní době jsou muži a ženy, kteří 
dobrovolně opouštějí svět a odcházejí do kláštera, aby tam sloužili Božímu království. 
 Připravte cestu Pánu – tento příkaz platí nám všem, zvláště nyní, v posvátné době svatoadventní. Znamená to 
snad, že máme všichni odejít na poušť anebo vstoupit do kláštera? Dobře cítíme, že tomu tak není. Poušť je všude, 
kde jsou lidé, kteří spolu nemluví, kteří se spolu nestýkají. Poušť je všude tam, kde lidé o Pánu Ježíši a jeho 
evangeliu nic nevědí. 
 Není vůbec snadné v poušti našeho světa připravovat Pánu Ježíši cestu. Je to práce na celý život. Ale pro tento 
advent bychom si to mohli zkonkrétnit na tři adventní úkoly: 
 První adventní úkol zní: Připravuj Vánoce! Což o to, pomyslíš si, to přece dělám. Přípravám na vánoční 
svátky se nikdo nevyhne. Tolik věcí se musí udělat. Musí se vymyslet, komu jaký dárek dát, a pak ty dárky všechny 
sehnat. Musí se udělat předvánoční úklid, navařit, napéct cukroví. A ještě sem tam i ve všední den zaběhnout do 
kostela na roráty a doma dělat adventní „černou hodinku“ jenom za mihotání svíček na adventním věnci… a co 
všechno ještě! 
 Tak tedy – co ještě? Přece to hlavní: Nehoň se zbytečně, ale to, co děláš, dělej klidně a s radostí v srdci. 
Přesně tak, jak zpíval nezapomenutelný Waldemar Matuška v populární písničce: „Nesmíš být nikdy líný – nesmíš se 
práce bát. – Jen se snaž, jak nejlíp to znáš – co děláš, to dělej rád!“ 
 Druhý adventní úkol zní: Připravuj SEBE na Vánoce! Jan Křtitel k nám volá: obraťte se, připravte Pánu 
cestu. K čemu by byl tvůj dárek tomu, na koho máš v srdci zlost? Napřed mu musíš odpustit. Co by pomohla světla na 
vánočním stromečku, kdyby v tobě zůstaly temnoty zlosti, urážlivosti a jaké ještě různé balvany a propasti? Zpytuj 
svědomí před vánoční zpovědí jaksepatří důkladně! To je tedy ten druhý náš adventní úkol: připrav na Vánoce sám 
sebe – dobrou předvánoční svátostí smíření. 
 A konečně třetí adventní úkol zní: Připravuj i svým bližním cestu k Pánu! Cesta k narozenému Pánu Ježíši 
nesmí být „jednokolejka“ – jen cesta tam. Musí to být „dvoukolejka“ – od Pána Ježíše zase zpět k lidem. S anděli 
máme ohlašovat lidem kolem sebe radostnou zvěst, že také jim se narodil Ten, kdo je zachrání, kdo je naučí 
radovat se, kdo jejich prázdnému životu dá smysl. 
 Tuto adventní cestu k lidem známe ještě méně, než tu první a druhou. Ale kdo cestu upřímně a poctivě hledá, 
ten ji nakonec najde. Jen to zkusme, jen to znovu a znovu zkoušejme! 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Mnoho se musíme ještě učit, abychom dokázali Vánoce připravit, 
abychom sami sebe dokázali na vánoční svátky dobře připravit a abychom uměli i lidi kolem sebe k jesličkám přivádět. 
Pusťme se do toho učení s radostí a s HOŘÍCÍM SRDCEM! Amen. 

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

 
 
 

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! 

 

POUTNÍ MŠE SVATÁ VE FARNÍM KOSTELE NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE V ČERNÉ 
V POŠUMAVÍ: 

Milovaní bratři a sestry, drazí ctitelé a děti Panny Marie, milí poutníci k Neposkvrněné! 
Srdečně vás všechny zvu na slavnou poutní mši svatou ke cti Neposkvrněného Početí Panny Marie, která 

se koná v sobotu 10. prosince 2022 v 17 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v 
Černé v Pošumaví. 


