
nebo zase hlava nohám: „Nepotřebuji vás!“ Spíše naopak: 
tělesné údy zdánlivě nejslabší jsou nejpotřebnější. A 
zrovna těm údům, které na těle pokládáme za méně 
ušlechtilé, právě těm v oblékání projevujeme větší 
pečlivost a údy, za které se stydíme, tím slušněji se 
zakrývají, kdežto údy ušlechtilé takové ohledy nepotřebují. 
Bůh sestavil tělo tak, že se údům podřadnějším věnuje větší 
pečlivost, aby nenastal v těle nepořádek, ale aby se údy 
vzájemně staraly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí s ním 
všechny ostatní údy, je-li některý úd vyznamenán, všechny 
ostatní údy se s ním radují. Vy jste Kristovo tělo a každý z 
vás jeho úd. Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli 
misionáři, druzí proroky, třetí učiteli. Někteří dále mají moc 
dělat zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit 
rozličnými jazyky. Jsou snad všichni misionáři? Jsou 
všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc 
dělat zázraky? Mají všichni moc uzdravovat? Mluví 
všichni jazyky? Umějí všichni ty řeči v neznámém jazyku 
pronesené vykládat? 
 

Evangelium: Lk 1,1-4;4,14-21  
 

 Evangelista Lukáš svým posluchačům 
vysvětluje, co je pravým důvodem napsání 
evangelia: touha nabídnout všem poznání Ježíše 
Krista, aby ho každý mohl ochotně přijmout.   

 Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o 
událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je 
odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a 
služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku 
důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, 
vážený Theofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl 
přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. 
Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm 
se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a 
všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel do Nazareta, kde 
vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. 
Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka 
Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: „Duch Páně je 
nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl 
chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým 
propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil 
zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“ 
Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v 
synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: 
„Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ 
 

AFORISMUS 
 

Nebe je nedobytné, ale otevřené. 
Pavel Kosorin 

 

  
 

1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10  
 

 Kdo nezná Písmo svaté, nemůže znát ani Krista, tak 
zní poučka sv. Jeronýma. Izraelité se po návratu ze 
zajetí vracejí k textům posvátných knih. Všimněme si, 
s jakou pozorností a úctou jim naslouchají. 
 

 Kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže i 
ženy a všechny, kdo byli schopni rozumět. Bylo to prvního 
dne sedmého měsíce. Četl z něho na prostranství před 
Vodní bránou od svítání do poledne před muži a ženami a 
přede všemi, kdo byli schopni rozumět. Všichni poslouchali 
knihu Zákona s napětím. Ezdráš, znalec Písma, stál na 
dřevěném výstupku, který pro ten účel zhotovili. Otevřel 
knihu před očima všeho lidu – stál totiž výše než všichni lidé 
– a když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš velebil 
Hospodina, velikého Boha, a všechen lid odpověděl se 
zdviženýma rukama: „Amen, amen!“ Vrhli se na kolena a 
klaněli se Hospodinu až k zemi.  
 

 Četlo se v knize Božího zákona, překládali a vykládali 
ho, a tak pochopili, co se četlo. Místodržitel Nehemiáš a 
znalec Písma a kněz Ezdráš i levité, kteří poučovali lid, řekli 
všemu lidu: „Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, vašemu 
Bohu, nebuďte smutní a neplačte!“ Všechen lid totiž plakal, 
když slyšeli slova Zákona. Ezdráš jim řekl: „Jděte, jezte 
tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte výslužky těm, 
kteří si nemohli nic připravit, neboť tento den je zasvěcen 
našemu Pánu. Nebuďte zarmouceni, neboť radost z 
Hospodina je vaše síla!“ 
 

2. čtení: l Kor 12,12-30  
 

 Jednota v Pavlově podání není uniformita.  Je to 
využití všech různorodých darů k dobrému, společ-
nému cíli.   

 Bratři! Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, 
ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří 
dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my 
všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať 
už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni 
jsme byli napojeni jedním Duchem. Ani tělo se přece 
neskládá z jednoho údu, ale z mnoha. Kdyby řekla noha: 
„Nejsem ruka, a proto nepatřím k tělu,“ proto ještě k tělu 
patří! A kdyby řeklo ucho: „Nejsem oko, a proto k tělu 
nepatřím,“ proto ještě k tělu patří! Kdyby bylo celé tělo 
jenom oko, kde by byl sluch? Kdyby bylo celé tělo jenom 
sluch, kde by byl čich? Takto však umístil Bůh každý z údů 
v těle, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jeden úd, kam 
by se podělo tělo? Takto však je sice mnoho údů, ale jenom 
jedno tělo. Oko tedy nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“, 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 

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

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

NEDĚLE PRO DĚTI – O UZDRAVENÍ SLEPÉHO 

 

Když máme dobrý zrak a 
dostatek světla, vnímáme 
a vidíme všechno, co se 
kolem nás děje.  
 
V Písmu čteme, jak Ježíš 
uzdravil slepého od 
narození. Jaká to musela 
být pro slepce změna, 
když najednou uviděl? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Často si ani neuvědomujeme, co pro nás zrak a světlo znamenají. Na následujícím textu si můžeš 
vyzkoušet, jak je obtížné číst slepecké písmo. Pomocí písmen Braillovy abecedy se dozvíš, co o sobě 
Ježíš řekl. 
 
 
 
 
 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
 

 Lidé, kteří chtějí přijmout Boží slovo, se mohou radikálně změnit k lepšímu. Dnes je toto životodárné 
Slovo nabídnuto i nám. Připravme svá srdce k jeho přijetí! 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• 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 pondělí 24.1.2022 bude mimořádně mše svatá v 18,30 hodin v Sebranicích k oslavě sv. 
Františka Saleského. 
 

• Ve čtvrtek 27.1.2022 bude od 18,00 hodin na faře v Sebranicích setkání Pastorační rady. 

                                 , 

 
                               . 

 

TAJENKA: Já jsem přišel na svět jako světlo, aby…  (Jan 12,46)  

 

Malá nápověda: 26, 1, 4, 14, 25, 11, 4, 15, 22, 5, 13, 14, 5, 22, 5, 18, 9, 14, 5, 26, 21, 19, 20, 1, 12, 22, 20, 5 13, 14, 15, 20, 5. 
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 O K É N K O  O. P A V L A  …  
 

pravoslavných a 1% katolíků. Katolická církev 
zde má 3 diecéze a 25 farností.  
 
MINCE Z FONTÁNY  
 

 Turisté nahází ročně do turisticky atraktivní 
římské Fontány di Trevi mince průměrně 
v hodnotě 1,5 mil. eur (kolem 37 milionů korun). 
Římský vikariát se domluvil s radnicí, že peníze 
budou prostřednictvím charity využity na pomoc 
lidem v nouzi, na začleňování a zdravotní péči pro 
zranitelné osoby v Římě. 
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 3/22 
připravil P. Josef Kopecký 

 

POJĎTE SE PODÍVAT NA BETLÉM! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Nechcete se přijít podívat na betlém?“ Tak nás 
oslovil pan Josef Kučera po mši na Lezníku. 
Tentokrát jsme nepospíchali domů a jeho nabídku 
přijali. Cestou k němu domů jsme si povídali o 
jeho betlémech. Bylo poznat, že má pro betlémy 
velké zaujetí. První figurky do jeho rodinného 
betléma koupili jeho rodiče někdy po válce v 
Králíkách. Betlém se rozrůstal postupně a dnes má 
rozlohu jednoho velkého stolu. Ozdoben je 
přírodní dekorací a je doplněn i žárovičkami. V 
jeho sbírce jsou i papírové betlémy z okolních 
měst.  
 Pan Kučera má „otevřeno“ až do Hromnic. Tak 
to můžete ještě stihnout. Uděláte radost sobě i 
panu Kučerovi. 

Bohuslav Kysilka 

 
     

KŘESŤANÉ V EGYPTĚ 
 

 V převážně muslimském Egyptě, který má 87 
mil. obyvatel je křesťanů 19 % (většinou 
pravoslavných). Jako v jiných zemích 
s muslimskou většinou nemají ani zde křesťané na 
růžích ustláno. O to více je třeba ocenit snahu 
současného egyptského prezidenta Sisiho o 
rozvíjení vzájemných dobrých vztahů. Vedle 
podpory stavby kostelů usiluje prezident též o 
zakotvení práv křesťanů i v nové legislativě. Svůj 
přátelský vztah ke křesťanům dává muslimský 
prezident najevo i svou účastí na slavnostní 
pravoslavné koptské vánoční liturgii. 
 
SLUŽBA KMOTRŮ 
 

 Službu křestních a biřmovacích kmotrů chápe 
církev jako poslání doprovázet kmotřence na cestě 
víry, a zvláště u křestních kmotrů pomáhat v tom i 
rodičům. Pokud se kmotrovství bere zodpovědně, 
může to být pro kmotřence výrazná pomoc. Pokud 
se ale kmotrovství chápe jen jako společenská 
záležitost bez vztahu k víře, pak ztrácí svůj 
význam. Takto formálně se kmotrovství u křtu a u 
biřmování provozuje bohužel ve více zemích, 
zvláště těch „západních“. Ve snaze nápravy se 
proto biskupové některých italských diecézí 
rozhodli zkušebně na několik let pozastavit u křtů 
a biřmování službu kmotrů. Jedním z důvodů byla 
i skutečnost, že kmotrovství leckdy zvrhle 
zneužívala mafie k financování novokřtěnců a 
jejich uvádění do zločineckých struktur.  
 

MODLITBY ZA KAZACHSTÁN 
 

Papež František se modlí za mír a pokoj 
v Kazachstánu a vybízí ke spoluúčasti. Odhaduje 
se, že při současných nepokojích zahynulo v této 
zemi kolem 160 lidí a asi 10 tisíc bylo zatčeno. 
Kazachstán má 20 milionů obyvatel, z toho je 
70% muslimů, 26% křesťanů, převážně 

 Boží slovo [svatá Písma; odborný název je 
Zjevení] je tímto novým řádem stvoření, novou 
tvůrčí informací. Bůh ji předává lidské mysli 
[duchu], v zárodečné zóně hebrejského lidu, aby se 
v posledku rozšířila v celém lidstvu. Bůh se, ze 
své vlastní svobodné iniciativy, k člověku sklání, 
navazuje s ním vztah, začíná s člověkem rozhovor. 
Oslovuje ho. Smyslem nové tvůrčí informace je 
stvoření nového člověka [lidstva]. Bůh chce dovršit 
naše stvoření za naší spolupráce. Dokončit 
[domalovat] svůj obraz v člověku. 
 

 Stejně jako stvoření, tak i zjevení je postupné. 
Tvůrčí informace není předána najednou, je 
předávána postupně, po etapách, aby měl člověk 
čas k jejímu pochopení a přijetí. V průběhu dějin 
zjevení, po dvě tisíciletí, tvůrčí informace postupně 
narůstá, obohacuje se a prohlubuje, až dospěje ke 
svému vrcholu – Vtělení. 
 

 Celý tvůrčí proces vrcholí v osobě Ježíše 
z Nazareta, který je Vtělené Boží Slovo. Právě On, 
je definitivním, završujícím, sdělením Boží tvůrčí 
informace. Nejen svým slovem, ale celým svým 
životem [smrtí, vzkříšením]. Svým způsobem 
smýšlení, konání a bytí je tvůrčím Božím Slovem a 
současně ikonou pravého, plného, dovršeného 
lidství. Plnohodnotnou lidskou Osobou, jak jí Bůh 
od počátku zamýšlí pro každého člověka. 
 

 Písmo to vyjadřuje slovy: ´On je věrný obraz 
neviditelného Boha  ́[Ko 1:15]. ´On je odlesk jeho 
[božské] slávy a výrazná podoba jeho podstaty  ́[H 
1:3]. Podle vzoru [ikony] Ježíše Krista, Božího 
Syna, se mám stát Božím obrazem, k němuž jsem 
byl stvořen. Jsem pozván spolu-stvořit sebe sama, 
jako plnohodnotnou osobnost, schopnou daru 
účasti na Božím životě. Píši svou vlastní originální 
ikonu podle vzoru, jímž je člověk Ježíš. A 
nechávám Mistra, aby vedl mou ruku. Vytvářím 
originální dílo, které je celé dílem Božím a 
současně celé dílem mým. Budou na něm dva 
podpisy dvou tvůrců: Boží a můj. [podle východní 
tradice se ikony nemalují, ale píší].  

21. Kdo je v Kristu, je nové stvoření… 

pokračování v příštím Slově na neděli 

 Zjevení – Svatá Písma, Boží slovo, a zvláště 
Vtělené Slovo – je tedy ´nové stvoření  ́[2K 5:17]. 
Nová tvůrčí informace, která je přímým 
pokračováním Božího díla Stvoření, zejména 
stvoření člověka. Jejím prostřednictvím nám Bůh 
odhaluje, sděluje a předává našemu lidskému 
myšlení, rozumu, inteligenci a svobodě poznání 
svého úmysl [tvůrčího plánu] s člověkem. 
Odhaluje nám smysl lidského bytí a finalitu [cíl] 
lidského života. Nebo jinak: Odhaluje nám, proč a 
k čemu jsme byli stvořeni, proč zde jsme, kým 
jsme, kým se máme stát a kde je náš cíl. 
 

 ´Pro sebe jsi nás stvořil, Bože, a naše srdce je 
nepokojné, dokud v tobě nespočine  ́[sv. Augustin: 
Vyznání].  
 

 Zjevení nám odhaluje zákonitosti a podmínky, 
které k tomuto smyslu, cíli a završení vedou a které 
jedině umožňují dovršení člověka, lidstva, celého 
Stvoření. Tvůrčí informací Bůh in-formuje, tvoří 
nové lidstvo.  
 

 Nová tvůrčí informace – Boží slovo/Slovo – je 
darována lidské mysli [duchu] proto, aby úmysl 
Tvůrce poznal, pochopil a porozuměl jeho smyslu, 
mohl ho přijmout a mít z něj užitek. Aby na bázi 
svého svobodného rozhodnutí aktivně spolu-
pracoval na svém lidském růstu a zrání, až k plnosti 
uskutečnění své lidské osoby, v souladu s úmyslem 
Tvůrce.   

 O. Pavel – Reverend 
 
 
 

 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

3. neděle v mezidobí  23.1.2022 
 

HUMOR 
 

Šéf dnes přijel do práce v novém Ferrari. Tak jsem 
mu řekl, že to je super auto a že se mi moc líbí.  
On odpověděl: „Pokud budeš poctivě makat, plnit 
práci, jak máš, dělat přesčasy a makat i o víkendu, 
tak si za rok koupím ještě lepší!“ 
 
Veterinář dorazil do zemědělského družstva.  
„Kde najdu předsedu?" ptá se prvního zemědělce, 
kterého potkal.  
„U prasat. Poznáte ho podle čepice.“ 
 


