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n a  L i p n ě  
 

4 / 2023                          22. 1. 2023 
 

POŘAD 
BOHOSLUŽEB 

 

Horní Planá 
 

Frymburk 
 

Světlík 
 

Černá v Pošumaví 

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

NEDĚLE 

 
22. 1. 2023 

3. neděle v mezidobí 
Za jednotu křesťanů 

v našem městě 
i na celém světě. 

3. neděle v mezidobí 
Za jednotu křesťanů 

v našem městyse 
i na celém světě. 

3. neděle v mezidobí 
Za jednotu křesťanů 

v naší obci 
i na celém světě. 

 

Sobota 21. 1. 2023 
17:00 (farní kostel) 

 
 

3. neděle v mezidobí 
Za jednotu křesťanů 

v naší obci 
i na celém světě. 

 

Pondělí 
23. 1. 2023 

 

v o l n ý  d e n  

8:00 (farní kostel)     

Úterý 

 
24. 1. 2023 

Votivní mše „Za jednotu 
křesťanů“ 

Prosba o přímluvu Panny 
Marie, Matky jednoty 

křesťanů, za jednotu všech 
křesťanů na celém světě. 

 

   

Středa 
25. 1. 2023 

  
 
 
  

17:00 (farní kostel)     

Čtvrtek 

 

26. 1. 2023 

Památka sv. Timoteje 
a Tita, biskupů 

Za šťastnou a dobrou 
volbu nového prezidenta 

republiky. 

 

   

    

Pátek 
 

27. 1. 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

14:00 
(kaple v domově důchodců) 

 
 

Pátek 3. týdne v mezidobí 
 
 

   

   17:00 (farní kostel)  

Sobota 

 

28. 1. 2023 

   4. neděle v mezidobí 
Za rodinu Aulíkovu 

a Kosovu, za duše v očist-
ci a za Boží požehnání 

pro rodinu. 

 

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

NEDĚLE 

 

29. 1. 2023 

4. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO). 

4. neděle v mezidobí 
Za živé i zemřelé z naší 

farnosti (PRO POPULO).
 

4. neděle v mezidobí 
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



3. neděle v mezidobí

AKTUALITY

1. čtení 
(Iz 8, 23b - 9, 3) 

2. čtení 
(1 Kor 1, 10-13.17) 

Evangelium 
(Mt 4, 12-23) 

 
 
 
 
 
 

BUĎTE VŠICHNI ZAJEDNO 
 

 Bratři a sestry, v dnešním čtení z prvního listu svatého Pavla apoštola do Korintu jsme slyšeli vážné 
napomenutí svatého apoštola národů: „Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte 
všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky.“ — A my jsme těmito slovy udiveni. Cožpak už mezi prvními 
křesťany byly spory a nesvornost? Jak vidíme, tak zřejmě ano! Hned v první generaci křesťanů byly spory, byla 
různost názorů. Ale podstatné je, že mezi nimi nebyla nejednota ani neláska. Oni se dohadovali, ale nepřestali 
se mít rádi. 
 Různost názorů, debaty, polemiky, diskuse – to nacházíme všude tam, kde lidé samostatně myslí, kde žijí 
ve svobodě, a proto mohou veřejně říci svůj názor. Taková různost v žádném případě není neštěstí. Naopak – 
veřejná diskuse napomáhá k ujasnění, k vytříbení problémů, napomáhá k dosažení lepšího řešení. Avšak 
různost názorů se stává neštěstím tehdy, když se násilím potlačuje názor druhého. To pak vede k 
rozdělení, k nepřátelství a k nelásce. 
 Jakmile se jednou tahle nedobrá cesta začne, když se umlčují ti, kdo mají jiný názor, tam se dá do 
pohybu jakási ošklivá řetězová reakce. Zastánci odlišných názorů začnou hledat stále nové důvody, proč se 
povyšují nad toho druhého. A tak se vzájemné odcizení stále více prohlubuje. 
 Tak tomu bylo i při rozdělení jedné svaté katolické a apoštolské církve – Církve Kristovy. 
Důležité je, jak toto rozdělení napravit. Ale my máme prostředky k jednotě! Ptáte se, které to jsou? Jsou to tři 
mocné prostředky, které máme všichni k dispozici. 
 Prvním takovým prostředkem k jednotě je pěkné chování k nekatolickým křesťanům. Přátelský úsměv, 
přátelské podání ruky. Nechovat se studeně, odmítavě, ale bratrsky. 
 Druhým prostředkem vedoucím k jednotě je dobré slovo. Přátelské oslovení, které naváže osobní 
kontakt. Přátelské kontakty, při kterých nebudeme hovořit o tom, co nás rozděluje, ale o tom, co nás spojuje. 
 A třetí mocný prostředek k jednotě, který máme všichni k dispozici, je modlitba za druhé. Vždyť za 
koho se modlím, toho nemohu chovat v nenávisti. Za koho se modlím, tím nemohu pohrdat. Když se dokážu v 
duchu postavit vedle bratra jinověrce, předstoupit spolu s ním v modlitbě Páně před tvář Hospodinovu, potom při 
setkání na ulici se na něho dokážu přátelsky podívat, usmát se na něj a přátelsky ho oslovit. 
 Bratře milý, sestřičko drahá, věříš tomu? Začněme tedy ihned s tímto sjednocením křesťanů v lásce. 
Nedělejme ve svém srdci rozdíl mezi katolíkem a nekatolíkem. Dělejme rozdíl mezi člověkem dobrým a člověkem 
zlým. A to bude náš veliký příspěvek ke sjednocení všech křesťanů! Amen. 
 

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

 
 
 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ: 
Od 18. do 25. ledna 2023 již tradičně prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Pán Ježíš v tzv. 

Velekněžské modlitbě úpěnlivě prosil a volal ke svému nebeskému Otci „aby všichni byli jedno“ (srov. Jan 17, 
18). Proto i my po celý tento týden chceme prosit a modlit se za jednotu všech, kteří nosí Kristovo jméno, ať už se 
nacházejí v různých křesťanských náboženských společnostech. 

Toto vše svěřujeme pod mocnou ochranu a přímluvu Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, jejímž 
svátkem (18. ledna) tento týden modliteb za jednotu křesťanů začíná. V našich farnostech si připomeneme týden 
modliteb za jednotu křesťanů votivními bohoslužbami a intencemi (viz „POŘAD BOHOSLUŽEB“ na 1. stránce 
tohoto Zpravodaje). 

 

SBÍRKA NA BIBLICKÝ APOŠTOLÁT: 
V neděli 22. ledna 2023 (v Černé v Pošumaví již v sobotu 21. ledna 2023) se bude konat při všech 

bohoslužbách kostelní sbírka na biblický apoštolát. Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať! 


