
skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, 
jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým 
duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými 
neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl 
vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno 
působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje 
každému zvlášť, jak chce. 
 

Evangelium: Jan 2,1-12   
 

 „Udělejte, co vám řekne“ - radí učedníkům 
Ježíšova matka Maria. Děláme my, dnešní 
učedníci Ježíšovi, co nám Pán Ježíš říká ve 
slovech evangelia, v hlase svědomí? 
 
 Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova 
matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho 
učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: 
„Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, 
ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla 
služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ 
Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, 
určených k očišťování předepsanému u židů, a 
každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl 
služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je 
až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste 
správci svatby!“ Donesli, a jakmile správce svatby 
okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud 
je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli – 
zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk 
předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté 
podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až 
do této chvíle.“ To byl v galilejské Káně počátek 
znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a 
jeho učedníci v něj uvěřili. 
 
 
 

   
 

  
 

1. čtení: Iz 62,1-5 
 

 Dnešní svět má daleko do vize, kterou nám 
představuje prorok Izaiáš.   Je však na nás, 
abychom po tomto světě nejen toužili, ale také 
jej svými skutky vytvářeli. 
 

 Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému 
neutichnu, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak 
světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. 
Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové 
tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí 
Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v 
Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani 
svého Boha. Nebudeš se již nazývat ‚Opuštěná‘ a tvá 
zem ‚Osamělá‘. Tvým jménem bude ‚Mé zalíbení je 
v ní‘ a jméno tvé země ‚V manželství daná‘, neboť si 
v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže. 
Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou 
zasnoubí tvoji synové. Jako se raduje z nevěsty 
ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe. 
 
2. čtení: 1 Kor 12,4-11  

 

 Lidé v listě Korinťanům jsou podle sv. Pavla 
lidmi ‚ducha‘, tedy duchaplní. A toto zřejmě dnešní 
svět od křesťanů očekává.    

 Bratři, dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden 
Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. 
A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. 
On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha 
jsou však dány každému k tomu, aby mohl být 
užitečný. Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, 
jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se 
opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od 
téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
7,00 x x    SEB SEB SEB SEB SEB x 
7,30 SEB SEB 1) x x x x x SEB 
9,00 SEB x x x x x x SEB 

10,30 LE x x x x x x LU 
18,00 x x ŠD x LU     SEB 2) LU x 
18,30 x x x LE x SEB x x 

  

1) Soukromá mše sv. v kapli salesiánů na faře. 
2) 17,00 hodin – soukromá adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin modlitba sv. růžence. 
 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
 Liturgické mezidobí je jakýmsi mezičasem mezi velkými svátky církevního roku. Není však ‚časem 
nicnedělání‘. V něm nám církev nabízí, abychom se snažili zažít to, co jsme o svátcích přijali. 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• V neděli 16.1.2022 bude v kostele v Sebranicích od 18,00 hodin Katecheze pro dospělé. 
 

• V neděli 23.1.2022 bude v rámci Neděle Božího slova sbírka ve prospěch biblického 
apoštolátu. 
 

• V neděli 23.1.2022 bude rovněž Čtení z bible v kostele v Sebranicích. Začátek je v 17,00 hodin 
a číst se bude ze Skutků apoštolů z 1.–9. kapitoly. Zájemci o čtení se mohou zapsat na seznam 
ve Velké síni. 
 

• V týdnu od 17. do 21. ledna probíhá kapitula salesiánů. Z tohoto důvodu nebude v tomto 
týdnu vyučování náboženství 4. a 5. třídy a skupin, které vyučuje Jožka Glogar. 
 

• Děkujeme všem koledníků Tříkrálové sbírky, kteří věnovali svůj čas i chuť navštívit naše 
domovy a přispět prostřednictvím Charity ČR k obdarování a pomoci potřebným. 
 

• Po dlouhé době jsme mohli dát do kostela nové zakoupené kancionály. Udržujte je, prosím, 
v dobrém stavu. Nechceme, aby zahálely, naopak, budeme je co nejvíce používat. Na první 
pátky budeme vždy od 18,20 hodin zkoušet zpívat nové písně, nebo ty, které (úplně) 
neznáme. A ještě upozornění: zpěvníky mají trochu větší rozměr obalu. Mohou tedy překážet 
těm, kdo si sedají do předchozí lavice. Předejít se tomu dá, pokud je uložíte ‚naležato‘. 
 

• Intence na mše sv. na rok 2022 si můžete průběžně zapisovat v zákristii v Sebranicích. 
Uvádějte, prosím, i své bydliště a popisné číslo; je to kvůli rozdílení čtení biblických textů. 

PRO DĚTI – SVATBA V KÁNI GALILEJSKÉ 
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F a r n o s t  s v .  M i k u l á š e  S e b r a n i c e  u  L i t o m y š l e  

  

 O K É N K O  O. P A V L A  …  
 

Vatikánu (v r. 2023). Dále ho čeká obtížné jednání 
s Čínou ohledně provizorní dohody týkající se 
jmenování biskupů. Na pořadu je též dokončení 
reformy kurie, vatikánské administrativy, doplnění 
kardinálského sboru a další úkoly. 
 

VÁNOČNÍ PROPUSTKA  
Křesťanským vězňům V Iránu udělil o posledních 
vánocích šéf iránské justice Hossein Mohseni 
desetidenní propustku, aby mohli prožít vánoční 
svátky se svými rodinami. Jde o vzácný vstřícný 
krok vůči křesťanům, i když iránský vůdce Ali 
Chamenei uděluje amnestii poměrně často, ale jen 
muslimským vězňům, většinou u příležitosti 
různých muslimských svátků. Irán je z 99% 
nuslimský a křesťané se tam žádoucí náboženské 
svobodě moc netěší.  
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 1/22 
připravil P. Josef Kopecký 

 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 „Svět je malý a o náhody není nouze“, říká klasik české 
kulturní scény. Býváme překvapeni z nenadálého setkání 
se známými lidmi, nebo nečekanými událostmi.  
 

 Setkání u jesliček v neděli 2. ledna však bylo nejen 
pečlivě připraveno, ale i perfektně provedeno. Tedy ne 
náhoda, ale kus poctivého nasazení! Velký dík proto patří 
naší schole za vynikající pásmo koled, pozdrav posíláme i 
hudebníkům do Polanky za jejich žestě a v neposlední řadě 
děkujeme paní učitelce Heylové, která připravila se 
skupinou našich farníků Renčovy Zpěvy u jeslí. A 
speciální dík patří Járovi a Martince. Oni celému 
vystoupení dodali vřelost a opravdovost.                  - r - 
 

 

   

VÝZVA K JEDNOTĚ 
 Poslední den minulého roku 2021 se sešli na 
Ministerstvu zahraničních věcí v Praze čeští 
zástupci tří monoteistických náboženství, aby 
vyjádřili rozhodnutí pokračovat ve spolupráci a dále 
rozvíjet vzájemné porozumění a vztahy. K tomu 
vyzvali i okruhy svých věřících. Setkání   
zorganizoval zvláštní zmocněnec ministerstva 
Robert Řehák, který je pověřen rozvíjet a upevňovat 
mezináboženský dialog a svobodu vyznání. Na 
setkání vystoupil biskup Václav Malý, Mons. 
Tomáš Halík, vrchní zemský rabín Karol Sidon, 
patriarcha Československé církve husitské Tomáš 
Butta a za muslimy učitel Kristián Dembický. 
 

PLÁNY PAPEŽE FRANTIŠKA 
 

Postoj ke svým plánům 
vyjádřil papež František 
slovy. Pán si mě vybral a 
bude mě chránit tak 
dlouho, jak bude chtít. 
Dělám, co dovedu; když 
bude chtít, odvolá mě.  

 
 V tomto duchu ‚Dá-li Bůh‘ vidí papež i své 
budoucí zahraniční cesty, jako třeba návštěvu 
občanskou válkou rozvráceného Jižního Súdánu.  
Tuto návštěvu by chtěl podniknout spolu 
s anglikánským primasem Justinem Welbym. Další 
zemí případné papežské návštěvy je Demokratická 
republika Kongo, země s největším počtem 
katolíků v Africe, nebo Libanon, vedený společně 
křesťany a muslimy, země čelící obrovskému 
náporu uprchlíků, zvláště ze Syrie, zničené válkou. 
Uvažuje se též o papežské návštěvě Malty, Santiaga 
de Compostely, Papuy-Nové Guineji, Indonésii, 
Východním Timoru a Singapuru. Za více než osm 
let pontifikátu absolvoval papež František 35 
zahraničních cest do 53 zemí. Kromě těchto cest 
čeká papeže Františka biskupská synoda ve 

 Řekli jsme, že geneze vesmíru není ukončená. 
Víme, že v dějinách vesmíru docházelo ke střídání 
řádu bytí; nižší řád je střídán vyšším [neživá hmota; 
živý organismus; lidské vědomí]. Starší formy 
nezanikají, ale jsou integrovány do forem vyšších. 
Jakým směrem bude pokračovat Stvoření [ t́vůrčí 
proces vývoje vesmíru´]?  
 

 Z podstaty věci to nemůžeme znát, ani vyvodit 
z minulosti. S budoucností, smyslem a cílem 
Stvoření nás může seznámit jen jeho Tvůrce. 
Udělal to? Člověk je radikálně nová bytost 
s vědomím. Nebyl vynalezen nový tvůrčí řád? Obě 
odpovědi jsou kladné. Stvoření už dále nepostupuje 
v materiální rovině, ale v rovině ducha. 
 

 Před objevením člověka se stvoření 
uskutečňuje v materiální sféře, bez svolení a 
spolupráce nově tvořené bytosti. Je prostě udělena 
nová informace, u živých organizmů nová 
genetická informace, řídící vznik nové zoologické 
skupiny. Též stvoření člověka se uskutečnilo v 
materiální sféře, bez svolení a spolupráce: ´a 
utvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země  ́[Gn 
2,7]. Biblická zpráva však zdůrazňuje zvláštní Boží 
péči: ´Bůh vdechl do jeho chřípí dech života  ́[Gn 
2,7]. Člověku je darován Boží dech. To se o 
žádném jiném živém tvoru neříká.  
 

 Ve svatém Písmu dále čteme: ´Bůh stvořil 
člověka ke svému obrazu [becalmó]  ́ [Gn 1:27]. 
Předpona be k; ke označuje směr. Člověk je tedy 
bytost nehotová. Je stvořen směrem k Božímu 
obrazu [becalmenú]. Ale Boží obraz [célem] v něm 
ještě není plně realizován. Stvoření člověka není 
dokončené. Proč to je [musí být] tak?  
 

 Člověk je bytost nového řádu, obdařená 
duchem, schopná osobních vztahů, schopná 
milovat, obdarovaná schopností být svobodná… 
Schopná rozumem a myšlením obsáhnou celý 
vesmír i své JÁ. Schopná poznání, reflexe, schopná 
klást si otázky po svém původu, smyslu a cíli. Před 
stvořením člověka zde taková bytost nebyla.  

20. Řekl jsem: jste bohové… [Ž 82:6] 
pokračování v příštím Slově na neděli 

 Bůh, který je svrchovaná svoboda, stvořil 
v člověku jiné JÁ [jinou svobodu, jiného tvůrce, 
jiného boha], kterému dal na své svobodě účast. 
Dále tedy jedná s člověkem jako se svobodnou 
bytostí. Jeho svobodu plně respektuje. Jedná s ním 
jako s bohem: ´řekl jsem: jste bohové…  ́[Ž 82:6n 
cituje Ježíš v J 10:4]. Avšak boha nelze k ničemu 
nutit. Lze ho ale pozvat k účasti, ke společenství, ke 
spolupráci. A právě to Bůh dělá.  
 

 Řád stvoření se s objevením člověka změnil. 
Nebude pokračovat v materiální rovině, jako 
dosud. Stvoření člověka bude pokračovat v rovině 
ducha. Tvůrčí informace, nebude nadále vkládána 
do jeho genů, bez jeho vědomí a souhlasu. Bude 
předávána jeho myšlení, inteligenci, rozumu a 
svobodě. Stvoření člověka bude dále pokračovat až 
k finální formě, která byla od počátku Tvůrcem 
zamýšlena. Ale nikoliv bez účasti člověka. Člověk, 
myslící a svobodná bytost, s tím musí nyní vyslovit 
svůj souhlas. Člověk je pozván, aby ze svého 
vlastního svobodného rozhodnutí na Boží tvůrčí 
činnosti aktivně spolupracoval. Aby se stal 
spolutvůrcem sebe sama.   

 O. Pavel – Reverend 
 
 
 

 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

2. neděle v mezidobí  16.1.2022 
 

Pepíček: „Paní učitelko, já s vámi taky často 
nejsem spokojen. Ale řekněte sama, už jsem 
někdy kvůli tomu volal vašim rodičům?“ 

Dnes nejsem ve formě. Ta hudba zní jako vřískot kočky. 


