
ZZPPRRAAVVOODDAAJJ  FFAARRNNOOSSTTÍÍ  
 

n a  L i p n ě  
 

50 / 2022                      11. 12. 2022 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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). 
 

Sobota 10. 12. 2022 
17:00 (farní kostel) 

 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ 
(TITULÁRNÍ SLAVNOST 

NEPOSKVRNĚNÉHO 
POČETÍ PANNY MARIE)
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

 

Pondělí 
12. 12. 2022 

 

v o l n ý  d e n  

8:00 (farní kostel)     

Úterý 

 

13. 12. 2022 

Úterý po 3. neděli adventní 
Za dar zdraví pro vážně 

nemocné osoby. 

   

Středa 
14. 12. 2022 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

15. 12. 2022 

Čtvrtek po 3. neděli adventní 
Za konečné vítězství 

statečně bojující 
Ukrajiny. 

   

 

Pátek 
 

16. 12. 2022 

 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek po 3. neděli adventní 
 

 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

17. 12. 2022 

   4. 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 

 
18. 12. 2022 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za + manžele Satrapovy, 
bratra Vladimíra Tůmu, 
za + prarodiče Tůmovy 

a za jejich děti. 

 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za rodinu Novákovu 

a za duše v očistci. 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za + čestného kanovníka 

vldp. P. MVDr. Jana 
Janouška ze Čkyně, jenž 
byl 6. prosince 2022 náhle 

povolán na věčnost. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



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

AKTUALITY

1. čtení 
(Iz 35, 1-6a.10) 

2. čtení 
(Jak 5, 7-10) 

Evangelium 
(Mt 11, 2-11) 

 
 
 
 
 
 

JAN KŘTITEL V ROZPACÍCH 
 

 Bratři a sestry, pokud jsme dnes opravdu pozorně poslouchali čtení radostné zvěsti, museli jsme se 
polekat a žasnout: Co se to děje s Janem Křtitelem, že pochybuje o Pánu Ježíši? Přece on první v něm poznal 
Vykupitele, vždyť on ho jako hlasatel představoval národu: Hle – to je ten Beránek Boží! A teď je Jan Křtitel v 
rozpacích: „Jsi ten, který má přijít – nebo máme čekat jiného?“ 
 Veřejné mínění v celém Izraeli se shodovalo v jednom: Svět je špatný, poměry jsou zlé, neudržitelné. 
Takhle to dál nejde. Musí se něco stát. Jen co přijde Mesiáš – ten udělá konečně pořádek! Co a jak se má 
změnit, o tom bylo dvojí mínění. Jedni si mysleli: bude to nový král David – bojovník, vůdce revoluce, král 
věřících. Druzí tvrdili: bude to nový prorok, snad Eliáš – zatratí hříšníky, spálí je ohněm, bude všechny hrozně 
soudit. A bude „poustevničit“ jako Jan Křtitel. 
 Co z toho splnil Kristus Pán? — Skutečně se nechal nazývat Synem Davidovým, ale nechtěl změnit svět 
revolucí, nechtěl válčit. — Skutečně se nechal nazývat prorokem, novým Eliášem, ale hříšníky neproklínal, 
nezatracoval, ale odpouštěl jim. Nežil jako poustevník, ale jedl a pil jako normální člověk. A lidi nenaváděl 
k útěku ze světa na poušť. 
 Co tedy vlastně Pán Ježíš hlásal? — Hlásal něco docela nového, co tu v lidských dějinách ještě nebylo. 
Hlásal zcela nový recept na změnu poměrů, na zlepšení špatného světa. Tuto novou radostnou zvěst vyjádřil 
jediným řeckým slovem: metanoeite. V dnešní češtině by musel toto slovo vyložit více slovy, aby vynikl jeho 
pravý smysl: Lidé, nepachtěte se zbytečně s plány na revoluce, na změnu špatných poměrů. Lidé, neničte si 
nervy rozčilováním se nad poměry. Lidé, to vše nevede k ničemu. Lidé, změňte k lepšímu každý sám sebe.  
 Metanoeite – změňte své smýšlení – to je jádro učení Pána Ježíše. Tím nám Kristus Pán říká: 
Děti, přestaňte si stěžovat na rodiče, že mají chyby – vždyť vy je máte také. Rodiče, přestaňte hubovat na děti, 
že mají chyby – vždyť vy je máte také. Ano, stěžování na druhé nevede k ničemu. Druhého nezměníš. Jediné, 
co změnit můžeš, to jsi TY SÁM! Nad sebou máš moc. Změň tedy sebe a svět bude hned o něco lepší. Hledej 
chyby především na sobě a v sobě! 
 Přátelé, blíží se Vánoce. Ježíš se narodil jako chudé dítě. Změňme se tedy aspoň v tomto. Nedělejme 
aspoň my, křesťané, z Vánoc záležitost „kšeftu“ a konzumu !!! Nenechme se ovlivňovat hlučící reklamou. 
Změňme své smýšlení tak, aby naše vánoční dárky byly projevem lásky, a nikoliv měřítkem, jak plná je 
naše peněženka či jak tučné je naše bankovní konto. 
 Neničme sebe i druhé nákladnými dárky – chtějme a dávejme maličkosti, které jsou symbolem něčeho 
velikého. Místo peněz si darujme LÁSKU, vždyť tam je Boží království, kde slepí vidí, hluší slyší a chromí po-
skakují jako jelen. Kdo byl chromý, když měl pro něco doběhnout a posloužit potřebnému, ať běží s radostí! Kdo 
byl jako slepý, aby neviděl, že bližní potřebují pomoc, ať prohlédne a vidí! Kdo byl hluchý, když jej o něco prosili, 
ať slyší a splní ta přání! 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Změňme teda své smýšlení i jednání a staňme se 
lepšími. A věřte mi – to bude nejkrásnější a nejcennější dárek našim drahým, a tak se také v nás začne 
naplňovat Boží království! 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 1. straně tohoto 
Zpravodaje farností. 

Kromě těchto řádných termínů nabízím ještě mimořádné termíny pro svatou zpověď: 
 HORNÍ PLANÁ: sobota 17. prosince 2022 od 9 hodin do 11 hodin ve farním kostele sv. Markéty 
 FRYMBURK: sobota 17. prosince 2022 od 13 hodin do 15 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje 
 SVĚTLÍK: středa 21. prosince 2022 od 17 hodin do 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího (přede mší svatou) 


