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VVssttáávvaajjíí  zzee  ssnnaa  ppaassttýýřřii  aa  ddiivvíí  ssee  aa  žžaassnnoouu..  
AA  bbeezz  vvááhháánníí  zzaammíířříí,,  kkddee  vviiddíí  hhvvěězzdduu  jjaassnnoouu..  

NNaadd  hhoollýýmm  cchhlléévveemm  zz  kkaammeenníí,,  
ccoo  hhlleeddíí  ddoollůů  kk  mměěssttuu,,  

hhoořříí  ttaamm  BBoožžíí  zznnaammeenníí  aa  uukkaazzuujjee  cceessttuu..  
SSvvoolláávváá  kk  cchhlléévvuu  zzee  vvššeecchh  ssttrraann  

ii  aanndděěllyy  ii  lliiddii..  
AA  kkddoo  mmáá  ssrrddccee  ddookkoořřáánn,,  

kkaažžddýý  ttoo  ssvvěěttlloo  vviiddíí..  
AA  kkddoo  mmáá  ssrrddccee  ddookkoořřáánn,,  
tteenn  ssllyyššíí  zz  nneebbee  zzvvoonnyy..  

SSbbííhháá  ssee,,  ssbbííhháá,,  zzee  vvššeecchh  ssttrraann  
ttěěcchh  ssrrddccíí  mmiilliióónnyy..  

AA  ppookkuudd  ččaasseemm  bbuuddee  ččaass,,  aa  ssrrddccee  ootteevvřřeennáá,,  
bbuuddoouu  ssee  ssbbííhhaatt  zzaass  aa  zzaass  ––  

aa  ppaaddaatt  nnaa  kkoolleennaa  
ppřřeedd  KKrráálleemm  vvěěkkůů  nnaa  jjeessllíícchh  ––  

aa  zzppíívvaatt  ss  cceellýýmm  ssvvěětteemm::  
„„BBuuďď  sslláávvaa  BBoohhuu  vv  nneebbeessíícchh  

aa  ppookkoojj  BBoožžíímm  dděětteemm!!““ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCHHRRIISSTTUUSS  NNAATTUUSS  EESSTT,,  
VVEENNIITTEE  AADDOORREEMMUUSS  !!  

 
KKRRIISSTTUUSS  NNAARROODDIILL  SSEE  NNÁÁMM,,  

PPOOJJĎĎMMEE,,  KKLLAANNĚĚJJMMEE  SSEE  JJEEMMUU  !! 

 

vvv 
 

Bůh se stal člověkem, 
aby člověk se stal dítětem Božím. 

A každému dnes by chtěl říci: 
„Přicházím s láskou, která změní 

tak mnohá srdce v okamžení 
a na všechno, co ještě bolí, 
přináším lék a zapomnění. 

Ať pod stromečkem smutno není 
v ten den plný překvapení 
těm, kteří se mnou slaví 

památku mého narození.“ 

 

vvv   
 

K svátkům pokoje, lásky a do Nového 
roku 2023 přeji všechno dobré 

a posílám své  požehnání. 
 

 
 

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

 
 



 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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. 

 

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

 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Za rodinu Aulíkovu, 

Kosovu, za duše v očistci 
a za Boží požehnání 

pro rodinu. 

 

 

Pondělí 
 

19. 12. 2022 

 
 

    

8:00 (farní kostel)     

Úterý 

 

20. 12. 2022 

Úterý před Štědrým dnem 
Za dar zdaví pro vážně 

nemocné osoby. 

   

    

Středa 

 
21. 12. 2022 

  

od 17:00 – SV. ZPOVĚĎ 
18:00 – mše sv. (farní kostel) 

 
 

Středa před Štědrým dnem 
Za + Terezii Kubickou, 

Pavla Kubického 
a za jejich + syna Pavla. 

 

 

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
22. 12. 2022 

Svátek Výročí posvěcení 
katedrály sv. Mikuláše 

Za + kmotříčka Oldřicha 
Veselého, ten celý rod  

a za duše v očistci. 

 

   

    

Pátek 

 

23. 12. 2022 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek před Štědrým dnem 
 

   

24:00 (farní kostel) 22:00 (farní kostel) 20:00 (farní kostel)   

Sobota 

 

24. 12. 2022 

ŠTĚDRÝ DEN – 
PŮLNOČNÍ MŠE SV. 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

 

ŠTĚDRÝ DEN – 
„PŮLNOČNÍ“ MŠE SV. 

Za + Josefa a Annu 
Schlosserovy. 

 

ŠTĚDRÝ DEN – 
„PŮLNOČNÍ“ MŠE SV. 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

 

11:15 (farní kostel) 9:30 (farní kostel) 8:00 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

NEDĚLE 

 

25. 12. 2022 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
– BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
Za + rodiče Eduarda 
a Hermínu Královy. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
– BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
Za + Ctibora Látala. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
– BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

Za + Vavřince 
a Kateřinu Tahyovy. 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
– BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

Za živé i + z naší 
farnosti. 

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

Pondělí 

 
26. 12. 2022 

Svátek sv. Štěpána 
Za + čestného kanovníka 

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

povolán na věčnost. 

 

Svátek sv. Štěpána 
Za + rodiče Marii 

a Michala Lombartovy. 

Svátek sv. Štěpána 
Za + Františka a Štefana 

Sojkovy. 

Svátek sv. Štěpána 
Na poděkování Pánu 

Bohu za rok 2022. 

8:00 (farní kostel)     

Úterý 

 

27. 12. 2022 

Svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty 

Za dar zdaví pro vážně 
nemocné osoby. 

   

 
 
 
 
 
 
 

Uzivatel
Obdélník



4. NEDĚLE ADVENTNÍ

1. čtení 
(Iz 7, 10-14) 

2. čtení 
(Řím 1, 1-7) 

Evangelium 
(Mt 1, 18-24) 

 

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. 
 

 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

 

Středa 
 

28. 12. 2022 

 
 

    

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 
29. 12. 2022 

Pátý den v oktávu 
Narození Páně 

Za + Věru Veselou, 
ten celý rod a za duše 

v očistci. 

 

   

    

Pátek 

 

30. 12. 2022 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 

 

   

17:00 (farní kostel) 15:00 (farní kostel)    

Sobota 

 
31. 12. 2022 

MŠE SV. NA 
PODĚKOVÁNÍ NA KONCI 

OBČANSKÉHO ROKU 
Na poděkování Pánu 

Bohu za rok 2022. 

 
 

MŠE SV. NA 
PODĚKOVÁNÍ NA KONCI 

OBČANSKÉHO ROKU 
Na poděkování Pánu 

Bohu za rok 2022. 

  

8:00 (farní kostel) 9:45 (farní kostel) 11:15 (farní kostel) 14:00 (farní kostel)  

NEDĚLE 

 
1. 1. 2023 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK 

Za dary Ducha svatého 
s prosbou o ochranu 

Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK

Za dary Ducha svatého 
s prosbou o ochranu 

Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK 

Za dary Ducha svatého 
s prosbou o ochranu 

Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE – NOVÝ ROK

Za dary Ducha svatého 
s prosbou o ochranu 

Panny Marie na počátku 
nového občanského roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁNOCE HLÁSAJÍ BOHA NA ZEMI 
 

 Bratři a sestry, na našem adventním věnci svítí už všechny čtyři svíčky, je čtvrtá adventní neděle. Doma i 
v kostele děláme poslední přípravy na svátky vánoční. Podívejme se trochu zpět: Jak jsme využili adventu v 
našich rodinách? Jak jsme hovořili s dětmi o smyslu vánoc, učili se s nimi koledy? Jak jsme připraveni 
na Štědrý večer doma, aby byl hezký, v pokojné pospolitosti celé rodiny? Jak jsme připraveni na společné svaté 
přijímání farní rodiny při slavnosti Narození Páně? Vrcholí předvánoční doba. A my se můžeme ptát: Co vlastně 
vrcholí? Vrcholí radostné těšení? Vrcholí duchovní usebrání a příprava na setkání s Bohočlověkem? 
 Bohužel, ne vždy tomu tak je. Většinou vidíme, že spíš vrcholí nákupní horečka. Jaképak radostné těšení 
vidíte na těch, co se tlačí v supermercatech? Maminka vleče za ruku zchvácené dítko, které vyjeveně kouká 

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, Ne – čtvrt hodiny přede mší sv. 



SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

1. čtení 
(Iz 52, 7-10) 

2. čtení 
(Žid 1, 1-6) 

Evangelium 
(Jan 1, 1-18) 

kolem, až zakopne ve dveřích obchodu: „Nemůžeš dát pozor, ty nemehlo jedno!“ Z obchodu se tlačí ven zarudlý 
a upocený muž a vrčí na manželku: „Mám tohohle blázince právě tak dost. Tyhle vánoce mně můžou být 
ukradené!“ A nad tím koledují všude reproduktory: dudlaj, dudlaj, dudlaj dááá…, vááánoce, vááánoce 
přicházejííí…, radujte se, veselte se, tichá noc, svatá noc... 
 Jsou tohle opravdu křesťanské vánoce? Samozřejmě že nejsou! A jsou myslitelné nějaké vánoce 
„nekřesťanské“? Leda takový nesmysl, jako karikatura adventu a vánoc. Avšak my křesťané bychom se 
neměli rozčilovat na své nevěřící spoluobčany, že jim z vánoc zůstala jen slupka, hřmot, obal, kolébka bez Dítěte. 
Ani všichni Ježíšovi současníci jej nepoznali, ani sám svatý Josef přece hned v Mariině Dítěti nerozpoznal Božího 
Syna. 
 Někteří lidé neznají Boha vůbec, jiní zase znají jen Boha na nebi, Boha hodně daleko, v nedohlednu. 
Vánoční svátky však hlásají Boha na zemi. Hlásají Boha, který se stal a je člověkem. Boha z nebe by byli 
tenkrát obyvatelé Betléma přijali, a určitě s velikými poctami – vždyť to byli zbožní a věřící lidé. Ale pro ty dva 
lidské chudáky – Marii a Josefa – opravdu neměli místo, ani na ně neměli čas. Vždyť přece bylo moc pilno, 
rušno, jako před svátky. 
 Boha na nebi je ještě leckdo ochoten uznat, i pomodlit se modlitbičku, ale sloužit Bohu-člověku v 
lidech kolem sebe? V tom člověku, který se na tebe tlačí v autobusu... v zákazníkovi, který se nemůže 
vymáčknout, co vlastně chce... v manželce, která tě vítá z práce lamentováním... v dětech, které si dovedou ke 
zlobení vybrat tu nejnevhodnější chvíli... v knězi, který pro tebe není dost zbožný a duchaplný... ve starých 
rodičích, kteří nechápou, že na ně nemáš čas... 
 Ano, moji milí, toto je advent, v tom spočívají vánoce: Bůh je v lidech kolem tebe, přijal jejich 
lidství, ztotožnil se s nimi. Cokoliv jste učinili jednomu z mých lidských bratří, to jste učinili MNĚ 
SAMOTNÉMU. Bůh se stal člověkem z lásky k lidem. 
 Když toto pochopíme, bude nám vánoční dárek zase jen symbolem lásky a pozornosti, která se neměří 
penězi. Když toto pochopíme, nebudeme si užírat nervy sháněním přesně toho, co není k dostání, ale budeme 
vědět, že největším darem celé rodině bude — když například ty, tatínku, se rozhodneš, že v tobě budou mít děti 
každý den aspoň hodinu opravdového tatínka, který na ně má čas a dobrou náladu... když například ty, 
maminko, se rozhodneš, že nerozplýtváš všechnu svou roztomilost v zaměstnání, ale ty nejkrásnější úsměvy si 
schováš pro muže a děti doma... když se například my všichni rozhodneme, že se přestaneme rozčilovat nad 
nedostatky svých bližních, nad uprášeností lidských poutníků Marie a Josefa, ale že chceme raději vidět na lidech 
kolem nás to, co je na nich dobrého... 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Zkusme si tedy letos na Štědrý večer dát navzájem tento dárek: 
Budeme na sebe hodní, budeme k sobě ochotní, ode dneška až do Nového roku. A kdoví – možná, že když to 
dokážeme celý týden, dostaneme pak chuť žít tak i dál. A to bude ta nejkrásnější vánoční bohoslužba! Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE 
 

 Bratři a sestry, tak zase máme vánoce! Děti se jistě těšily, dospělí se chystali a staří lidé možná kroutili 
hlavou: „Kdepak teď, to už nic není! To když my jsme byli děti, to bývaly vánoce! I sněhu bývalo víc. Teď už to 
není ono.“ 
 Myslím, moji drazí, že se s tím dá souhlasit. Cítíme, že to není, jak by to mělo být, že by to mělo být lepší. 
Dnes by lidstvo mělo být mnohem jistější, bezpečnější a šťastnější než tomu bylo v dobách minulých. Máme více 
jídla, tepla, ošacení, lepší dopravu, více pohodlí. Lidstvo je vzdělanější, kulturnější, technicky vyspělejší. Ale 
člověk není šťastnější, ani jistější, ani klidnější. A nebude šťastnější, dokud k hodnotám vědy a techniky 
nepřidá hodnotu největší: Boží lásku. 



Svátek svatého Štěpána, prvomučedníka 

1. čtení 
(Sk 6, 8-10; 7, 54-60) 

Evangelium 
(Mt 10, 17-22) 

 A to je přesně to, co nám zjevují, co nám nabízejí a k čemu nás vedou vánoce. Vtělená Boží láska přichází 
k tobě – naléhá na tvé oči, uši, mysl: Člověče, bratře, sestro, přišel jsem tě zachránit, přijmi mne do svého 
života! Boží Dítě nás chce zbavit toho, co nás zatěžuje a dát nám, co nám schází. A co nás zatěžuje? Zlo v nás a 
kolem nás. Tak to volá prorok Zacharjáhú: „On spasí svůj lid od jejich hříchů!“ Vtělený Bůh tě chce zachránit od 
tebe samého. Vždyť to všichni dobře známe, že nic netěší člověka, který není spokojen sám se sebou a sám v 
sobě. Jen pošetilí jsou spokojeni se svou hloupostí, zatímco moudří sami se sebou spokojeni nejsou. 
 Své nespokojenosti se ovšem nemůžeme zbavit sami – svou vlastní mocí. Své nespokojenosti se 
můžeme zbavit pouze mocí mimo nás – mocí Boží. Jenom Boží hlas ti může říci: Jdi v pokoji a už se 
neohlížej za tím, co bylo. Začni znovu od této chvíle, jako znovu narozený. Hleď kupředu! A to je úžasný a veliký 
dar vánoc: osvobození od sebe sama, osvobození od svých chyb, své minulosti, smíření s Bohem, se 
sebou samým i s lidmi kolem nás. 
 Kdo si vykonal dobrou předvánoční svatou zpověď, toto osvobození a smíření zažil doslova na vlastní 
kůži. V kom však zůstalo staré napětí, staré zármutky nad tím, co bylo nebo co jest; v kom zůstaly staré lítosti a 
trpkosti, ten jakoby šel „mimo“. A přitom nám Bůh nabízí vykoupení a osvobození. Ukládá nám odpovídat na 
zlo dobrem a víc se tím netrápit. Odpovíš-li na zlo zlem, na zlé slovo zlým slovem, staneš se ty sám také zlým. 
Odpovíš-li však na zlo dobrem, dokážeš-li zlého člověka politovat jako duchovního ubožáka – jako třeba umíš ze 
srdce politovat tělesně postiženého – pak jsi zvítězil i nad ním i sám nad sebou. 

Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak vám všem přeji požehnané vánoce. Přeji vám všem to 
pravé vánoční osvobození od sebe sama, od zla v sobě. A také vám všem přeji to pravé vánoční osvobození od 
zla mimo sebe, od zlých lidí kolem sebe. A pak budeme moci s čistou duší a s HOŘÍCÍM SRDCEM zajásat: 
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!  Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVÁTEK MLÁDÍ 
 

 Bratři a sestry, dnes slavíme svátek mladého chlapce, jáhna a mučedníka svatého Štěpána. A tak bych 
rád dnes oslovil vás, milé děti a milí mladí lidé. My jsme na tom dnes dobře. Určitě nám nejde o život, jako šlo 
tenkrát mladému Štěpánovi. Dnes jsou jiné časy, ale ne zas tolik jiné. Řekněte, děti, také se vám občas ve škole 
a nebo vaši kamarádi smějí, že chodíte do kostela, že jste věřící? — Jistě, že po vás nikdo nehází kameny, ale 
občas po vás někdo hodí „kamenem zloby“ proto, že v neděli jdete do kostela. 
 Od časů, kdy žil jáhen Štěpán, uplynulo mnoho vody. Určitě se od té doby změnily problémy, se kterými 
se mladý člověk potýká, ale nezměnily se zase natolik, aby se nedalo ukázat, s čím zápasíte v dnešní době i vy. 
Mám na mysli často tak napjatý vztah mezi vámi, dětmi, a vašimi rodiči. Jde vám to na nervy, když vás kárají, 
napomínají, poučují – když tedy dělají to, co jsou jako rodiče dělat povinni. 
 Do čeho vy se ve svém mládí tak často ženete, to oni už mají za sebou – a prošli tím často s bolavými 
šrámy a trpkými zkušenostmi. Chtěli by vám ty zkušenosti předat, chtěli by vás uchránit zklamání. Snažte si vždy 
proto připomenout, když začne nějaké to domácí „kázání“: Tatínek a maminka to se mnou myslí dobře – a 
snesete to snadněji. A nejde o to, abyste se nechali stále jen tak vodit za ručičku, jako pejsek na špagátku. 
Musíte se naučit rozhodovat sami za sebe, musíte se naučit nést za své činy zodpovědnost. Dobře míněné rady 
tvých rodičů ti však na cestě k samostatnosti mohou dobře pomoci! 
 Až jednou budete zralí a dospělí, rádi budete vzpomínat na to, co tatínek a maminka říkávali. Až budete 
velcí, zažijete ještě dost osamocenosti, dost chvil, kdy nebude kolem tebe nikdo, kdo by to s tebou dobře myslel. 
Proto se, milé děti, učte brát rodiče s laskavým humorem a s trpělivou úctou. Toto si velice dobře 
zapamatujte. Berte své rodiče s laskavým humorem a s trpělivou úctou. To je projev zrání a dospělosti. Zatímco 
nedůtklivost a věčná hádavost je projevem dětinství a puberťáctví. 



AKTUALITY

 Je téměř jisté, že maminka neví tolik, co víte vy o počítačích, o populárních zpěvácích, o hokejové 
extralize, a čím vším se ještě tak rádi chlubíte, že umíte a znáte. Ale vaše maminka přece kvůli tomu není 
hloupá! Vaše maminka má moudrost života – tu moudrost, kterou vy, děti, získáte až za pár let. Mějte tedy 
v úctě a lásce své rodiče i tenkrát, když se vám zdá, že víte a umíte víc, než oni. 
 Už před třemi tisíciletími přišel kterýsi stepní kočovník na tuto moudrost: „Synu, zastaň se otce, když 
zestárne, chraň se ho zarmoutit. A až zeslábne jeho rozum, nepohrdni jím ve své mladistvé síle!“ Tak to čteme 
ve starozákonní apokryfní knize, zvané kniha Ježíše Siracha. Kéž by dnes, v dnešní vzdělané Evropě, v naší 
farnosti, měly všechny děti tak pěkný poměr k rodičům, jako ti dávní obyvatelé pouště. 
 Já vím, milé děti, když si to takhle říkáme, jste jistě všichni pro, že je správné chovat se pěkně k rodičům. 
Ale ve skutečném životě je to určitě těžší. Hnedle se stane, že ti z pusy vyletí nějaké pichlavé slovíčko, a taťka se 
rozčílí a mamka třeba i rozpláče. Řeknete si: Cožpak se tomu dá zabránit? Ono nějaké to slovíčko občas uletí! 
 Inu – uletí, neuletí. Ale, děti, věřte mi, že se tomu zabránit dá. Dá se tomu předejít. A víte jak? — Není to 
až tak těžké: Hlídej si své nálady, hlídej si své sklony k hubatosti a hrubosti. Ano, návod je jednoduchý, 
ale k jeho provedení je třeba houževnaté a pevné vůle. Ale já si myslím, že dobré vůle máte, milé děti, dostatek. 
Nebo snad né?     
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? A tak, moji mladí přátelé, chovejte se dospěle, a budete také 
svými rodiči bráni jako dospělí. Pojďme ve mši svaté prosit, aby vztah mezi rodiči a vámi, dětmi, byl v našich 
rodinách opravdu krásný, opravdu hezký a pokojný. Svatý prvomučedníku Štěpáne, oroduj za nás! 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 3. straně tohoto 
Zpravodaje farností. 

Kromě těchto řádných termínů nabízím ještě mimořádný termín pro svatou zpověď: 
SVĚTLÍK: středa 21. prosince 2022 od 17 hodin do 18 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího 

(přede mší svatou) 
 

OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ A POSVĚCENÍ MANŽELŮ: 
V pátek 30. prosince 2022 budeme podle liturgického kalendáře slavit svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a 

Josefa (v letošním roce nelze slavit tento svátek v neděli). Při slavení tohoto svátku tradičně probíhá obnova 
manželských slibů a posvěcení manželů. Jelikož se letos slaví svátek Svaté Rodiny ve všední den, proběhne 
obnova manželských slibů a posvěcení manželů až v neděli 1. ledna 2023 při všech bohoslužbách. 

Při tomto obřadu pozvu přítomné manžele k obětnímu stolu, kde společně obnoví své předsevzetí věrně plnit 
to, čím se před léty jeden druhému před Bohem zavázali. Této obnovy manželských slibů se samozřejmě mohou 
zúčastnit pouze manželé, kteří uzavřeli církevní sňatek. 

 

 
 


