DON STUCHLÝ „CTIHODNÝM“ …

SLOVO

„Pracujme, dokud je den. Až přijde noc, tak se postará Pán“,
říkával český salesián, P. Ignác Stuchlý. V závěru roku 2020 uznal
papež František hrdinské ctnosti tohoto prvního českého salesiána.
Služebník Boží Ignác Stuchlý byl prohlášen CTIHODNÝM
papežem Františkem dne 21. prosince 2020.

Svátek Křtu Páně

10.1.2021

L ITURGICKÁ ČTENÍ - NA NEDĚLI K ŘTU P ÁNĚ

P. Ignác Stuchlý, *14.12.1869, Bolesław, 17.1. 1953, Lukov,
v r. 1895 noviciát v Turíně, v roce 1901 přijímá kněžské svěcení.
V září 1927 přijíždí s první skupinou studentů do Fryštáku, od
roku 1935 je inspektorem (později provinciálem) salesiánské
provincie v ČR. Stojí za vybudováním salesiánských domů v
Ostravě, Praze, Brně, a Pardubicích. Jemu vděčíme za celé
rozsáhlé salesiánské dílo v naší zemi.

Dnešní nedělí vánoční doba končí. Liturgicky opouštíme betlém i jesle s malým Ježíškem, a
duchovním pohledem doprovázíme Ježíše, dospělého muže, který začíná své poslání mezi lidmi.
Může nám být sympatické, že nevystupuje v roli soudce, ale staví se po boku nás hříšníků.
Stejná láska, která přivedla Ježíše na svět, aby ho zachránil, působí v každém pokřtěném
člověku. I o nás platí slova nebeského Otce: „Ty jsi moje milované dítě, v tobě mám zalíbení!“
1. čtení: Iz 55,1-11

PRO DĚTI
Ježíšův křest je významnou událostí, která se odehrála před jeho veřejným působením. Když
později Ježíš po svém zmrtvýchvstání́ poslal apoštoly do světa, přikázal jim, aby křtili všechny
národy. Křest je velmi důležitou svatostí. Vždyť odpouští hříchy, začleňuje do církve, vtiskuje
nezrušitelné znamení Boží lásky a člověk se při něm stává Božím... (dokončení v tajence).
Písmeno za správnou odpovědí dosaď vždy do tajenky.
1. Jan křtil v řece:
a) Nil (T)
b) Eufrat (S)
c) Jordán (D)

2. Jan na poušti volal:
3. Před křtem byl Ježíš:
a) Jezte, pijte, radujte se (V)
a) V Nazaretě (T)
b) Obraťte se a čiňte pokání (Í)
b) Na hoře (O)
c) O nic se nestarejte (P)
c) Na poušti (L)

4. Po křtu Ježíš odešel:
a) do Jeruzaléma (R)
b) do Kafarnaa (K)
c) na poušť (Ě)

5. Při Ježíšově křtu lidé uviděli:
a) holubici (T)
b) černý oblak (M)
c) slunce (E)

7. Křtil později i sám Ježíš?
a) Pravděpodobně křtili pouze jeho učedníci (M)
b) určitě nekřtil (Í)
c) nevíme, Písmo o tom nemluví (!)

NA NEDĚLI

6. Při Ježíšově křtu se ozval:
a) silný hrom (M)
b) hlas z nebe (E)
c) hukot větru (C)

TAJENKA

UPOZORNĚNÍ: Za správnou odpověď můžeš dostat malou sladkou odměnu, pokud správné
řešení pošleš do pátku 15.1.2021 na farní adresu: farnost@farnostsebranice.cz.
Luštěnka je použita s laskavým svolením katechetického centra v Brně.

AFORISMUS
Protože Bůh je všude, každý Ho potkává někde jinde.
Pavel Kosorin
Příští redakční uzávěrka: 13.1.2021. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340

Ve starozákonním čtení nám prorok ukazuje,
co máme vidět v přicházejícím Mesiášovi, co od
něj máme čekat, čemu se od něj máme naučit, v
čem ho můžeme následovat.
Toto praví Hospodin: „Nuže, vy všichni, kteří
žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra,
pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez
stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat
stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to,
co nesytí? Slyšte mě a budete hodovat,
vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a
pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový
život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu na
věrných slibech daných Davidovi. Hle,
národům jsem ho ustanovil zákonodárcem,
knížetem a vládcem kmenů. Přivoláš národ,
který neznáš, a národy, které tě neznaly,
přiběhnou k tobě kvůli Hospodinu, tvému
Bohu, kvůli Svatému Izraele, který tě oslavil.
Hledejte Hospodina, když je možné ho najít,
vzývejte ho, když je blízko! Ať přestane
bezbožník hřešit, zločinec ať změní své
smýšlení; ať se obrátí k Hospodinu, a on se nad
ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho
odpouští, neboť nejsou mé myšlenky myšlenky
vaše ani vaše chování není podobné mému –
praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa
zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé

smýšlení od smýšlení vašeho. Jako déšť a
sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale
svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit,
ona pak obdařuje semenem rozsévače a
chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým
slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se
ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl,
vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho
poslal.“
2. čtení: 1 Jan 5,1-9
Dalším svědkem, který nám svědčí o
přicházejícím Mesiášovi, je apoštol Jan. On
už ho nemusel vyhlížet z daleka, jako
prorok, Jan už píše o tom, co zažil, co slyšel
na vlastní uši a co viděl na vlastní oči.
Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je
Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo
miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on
dal život. Podle toho můžeme poznat, že
milujeme Boží děti: když milujeme Boha a
plníme jeho přikázání. Láska k Bohu záleží
právě v tom, že zachováváme jeho
přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká,
protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí
nad světem. A to je vítězství, které
přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí nad
světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn
Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze

Farnost sv. Mikuláše Sebranice u Litomyšle

vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu
a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je
pravda. Jsou tři svědkové: Duch, voda a krev, a
ti tři jsou zajedno. Když přijímáme svědectví
lidské, tím větší platnost má svědectví Boží. To
je totiž svědectví Boží, které Bůh vydal o svém
Synu.
Evangelium: Mk 1,6b-11
Evangelista líčí křest Kristův jako oficiální
povolání dosud neznámého Ježíše z Nazareta
za Mesiáše. To byl okamžik, od kterého se
Ježíšův život docela změnil, - ta chvíle jeho

křtu. Jak to působí na mne, v mém životě, že
jsem křesťan?
Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než
jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a
rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás
křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem
svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta
v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít.
Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe
rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako
holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj
milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“

Po Ježíšově křtu slyšíme Otcův hlas: „Ty jsi můj milovaný
Syn, v tobě mám zalíbení.“ Předznamenání celého života,
úkolu a poslání člověka Ježíše – jeho svobodnou poslušnost
a láskyplnou jednotu s Otcem a jeho dílem PRO člověka. Za
to Ježíš nakonec dá i svůj život na kříži. Ovšem kříž vrůstá
do vzkříšení. Jeho - naše lidství je oslaveno účastí na Božím
životě. Účastí na věčnosti.
Přichází mi na mysl slova andělského chóru při Ježíšově
narození. Pastýři slyší chvalozpěv: „Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem, v nichž má bůh zalíbení.“ Lidé,
kteří svůj život spodobili s Ježíšovým životem jsou, stejně
jako On, lidmi Božího zalíbení (a pokoje-šálóm). Jeho
milovaní synové v jediném milovaném Synu.
Pavel Kadlečík, salesián

• Zveme mládež, která ukončí letos 9. třídu a starší, na Together ve znamení: Překroč svůj
stín. Akce se koná od 15. do 24. července 2021.
• Intence na mše svaté na rok 2021 si můžete zapsat v zákristii v Sebranicích.
• Odběratelé dětského časopisu NEZBEDA si jej můžete vyzvednout ve Velké síni.
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UPOZORNĚNÍ:
Svoji účast na nedělní mše svaté a sobotní mši v Lubné hlaste: Sebranice a Lubná u p. Marie
Šplíchalové, tel. 605 532 881; Lezník u p. Ludmily Kopecké, tel. 605 335 959 a Široký Důl u
p. Jiřího Mráze, tel. 739 838 866.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

ROK SVATÉHO JOSEFA
MODLITBA KE SV. JOSEFOVI

Nechť se otcové starají o svoje rodiny tak,
jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě,
a nechť žijí svůj rodinný život s Ježíšem.

• Svátkem Křtu Páně (10.1.2021) končí vánoční období. Betlém zůstane vystaven až do
Hromnic.

KOSTEL/KAPLE

MYŠLENKA NA DEN

Svatý Josefe,
ty jsi vzorem a patronem všech otců,
nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti.
Naplň opravdovou radostí srdce rodičů,
kteří odevzdávají život svým dětem.

OHLÁŠKY

Sebranice: Sbírka proběhne od 11. do 18. 1. 2021. Pokladničky pro vložení daru budou
umístěny na Obecním úřadě, na faře (v kostele) a v prodejně Qanto.

Vypros nám,
aby nás žádné životní překážky
nedokázaly vzdálit od Boha,
a aby neochladla naše láska.

Lubná: Tříkrálová sbírka proběhne v širším časovém rozmezí, a to od 1. do 24. ledna 2021.
Bude možné darovat on-line a připravujeme pro Vás také možnost přímého osobního darování
na vybraných místech ve Vaší obci – prodejna potravin Kouba-Veselá, prodejna potravin
COOP, kancelář obecního úřadu a ordinace MUDr. Zahnášové.

Svatý Josefe,
svěř Bohu všechny otce,
kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty,
kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi.
Amen.

Lezník: Vzhledem k epidemiologické situaci bude Tříkrálová sbírka posunuta na vhodnější
termín. O možnosti přispět do sbírky budete včas informováni.
Příspěvek je také možné zaslat na bankovní účet TKS: 66008822/0800,
VS 77705021. Více informací naleznete na www.policka.charita.cz

