
Když se však ze mě stal muž, všecko dětské jsem 
odložil. Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale 
potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám věci 
jenom nedokonale, potom poznám dokonale, 
podobně, jak Bůh poznává mne. Nyní trvá víra, 
naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je 
láska. 
 

Evangelium: Lk 4,21-30  
 

 Minulou neděli jsme slyšeli, jak nazareťané 
Ježíše mile přijali. Mluvil laskavou řečí a všichni 
ho s údivem poslouchali. Jak snadno se však 
jejich údiv proměnil v hněv, když uslyšeli 
z Ježíšových úst pravdu o sobě.    

 Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo 
toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu 
přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a 
říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi 
připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! 
Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme 
slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, 
pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém 
domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov 
bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy 
se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal 
velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl 
poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A 
mnoho malomocných bylo v izraelském národě za 
proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, 
jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v 
synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho 
ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo 
vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On 
však prošel jejich středem a ubíral se dál. 

 
CO MOHU? 

 

Jsem jenom jeden, 
ale jsem. 

Nemohu udělat všechno, 
ale něco udělat mohu. 

A protože nemohu udělat všechno, 
neodmítnu udělat to, co udělat mohu. 

 
 

Edward Everett Hale 
 

1. čtení: Jer 1, 4-5.17-19  
 

 Prorok Jeremiáš po celý svůj život naslouchal 
Božímu hlasu. A nejenže zůstal jeho Slovu 
věrný, ale podle Božího Slova změnil svůj život. 
 

 Za krále Jošíjáha Hospodin mě oslovil: „Dříve 
než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi 
vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě, 
prorokem pro národy jsem tě ustanovil. Přepásej 
svá bedra, vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu. 
Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy před nimi. 
Já totiž dnes udělám z tebe opevněné město, železný 
sloup a bronzovou zeď proti celé říši, proti judským 
králům a jejich knížatům, proti jejím kněžím i lidu 
země. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, 
neboť já budu s tebou – praví Hospodin – abych tě 
vysvobodil.“ 
 

2. čtení: 1 Kor 12,31-13,13  
 

 Slova Velepísně sv. Pavla jsou pro nás jistě 
důležitá. V nich se ukrývá podoba pravé lásky.   

 Bratři! Usilujte o dary lepší. A teď vám chci 
ukázat ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych 
mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl 
lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. 
Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem 
tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a 
víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, 
ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal 
všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil, ale 
neměl lásku, nic mi to neprospěje. Láska je 
shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se 
nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, 
nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, 
když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá 
něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle 
pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy 
nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Láska nikdy 
nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už 
nebude, dar poznání zanikne. Neboť kusé je všecko 
naše poznání, nedostatečné je naše prorokování. 
Ale až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je 
částečné. Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako 
dítě, myslel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 

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

VZÁCNÝ POKLAD (PRO DĚTI) 
 Každý člověk střeží jako svůj poklad to, co považuje za důležité a vzácné. Takovým pokladem 
nemusí být jen zlato a peníze, ale třeba rodina, kamarádi, nebo vlastní schopnosti. O poklady se máme 
starat nejen proto, abychom je neztratili, ale abychom se o ně mohli dělit s ostatními. 
 Když dosadíš větší písmena z mincí podle souřadnic do tabulky na čelní straně pokladnice, dozvíš 
se, co je pro nás vzácným pokladem a proč. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
 

 Ježíšovo mluvil ke svým rodákům stejně, jako dnes promlouvá k nám. Budeme podobně jako oni hluší 
k slovu Pravdy a slepí k projevu čisté a nezištné Lásky Boha – Ježíše Krista? 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• Při sbírce na biblický apoštolát z minulé neděle bylo vybráno 15.629,- Kč. Děkujeme všem 
štědrým dárcům. 
 

• V pondělí 31.1.2022 bude mimořádně mše svatá v 18,30 hodin v Sebranicích k oslavě sv. 
Dona Boska. 
 

• Ve středu 2.2. bude na svátek Uvedení Páně do chrámu při ranní i večerní mši sv, svěcení svící. 
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      Příští redakční uzávěrka: 2.2.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
  

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  

Romům na Luníku. Před Vánoci pak salesiáni tyto 
rohožky roznesli všem rodinám na sídlišti. „Drtivá 
většina obdarovaných reagovala pozitivně. 
Někteří kobereček hned políbili, jiným vyhrkly 
slzy. Byly to velmi silné okamžiky,“ popsal situaci 
představený zdejší salesiánské komunity P. Peter 
Veselský SDB.   
 

BÝT APOŠTOLEM DNES  
 

 Takto se nazývá dokument, k němuž dospěla po 
dvou letech synodální cesty laická hnutí zastřešená 
francouzskou Katolickou akcí. Dokument minulý 
týden představilo papeži na 40 zástupců těchto 
hnutí, která působí v odborech, politice, školství či 
mezi dělníky. Papež jim kladl na srdce: 
„Synodalita není pouhá diskuse ani pouhé hledání 
většinového konsenzu, jaké dosahuje parlament, 
není to nějaký plán ani program. Jde o styl, jehož 
hlavním činitelem je Duch Svatý, který se 
projevuje především v Božím slově – společně 
čteném, rozjímaném a sdíleném“. 
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 4/22 
připravil P. Josef Kopecký 

 
 
 
 
 
 

NOVÝ WEB ČBK 
 

 ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi 
zpravodajského webu https://zpravy.cirkev.cz, 
který nabídne více zpráv a článků z církevního 
prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a 
diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a 
ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se 
dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá 
jen na tento web. Zpravodajský web 
zpravy.cirkev.cz je součástí portálu Cirkev.cz, 
jehož dlouhodobým cílem je přinášet 
zákazníkům stále více hodnotného a zajímavého 
obsahu ze života a dění v katolické církvi. 
 
 
 
 

 

 
     

SV. JAN BOSKO (16.8.1815 – 31.1.1888) 
 

 Pro záchranu mládeže, zvláště té chudé a různě 
strádající vytvořil Duch Svatý v Janu Boskovi 
srdce otce a učitele, schopné plně se darovat. 
„Neudělal krok, nepronesl slovo, nepodnikl nic, co 
by nesledovalo spásu mládeže,“ říká o něm jeho 
nástupce Don Rua. Aby dílo pokračovalo i po jeho 
smrti, založil Don Bosko řeholní kongregaci 
Salesiánů Dona Boska (SDB), Salesiánů 
spolupracovníků (ASC) a spolu se sv. Marii 
Mazarello kongregaci Dcer Panny Marie 
Pomocnice křesťanů (FMA). Po smrti Dona 
Boska se dílo dále rozvíjelo a dnes již ve světě 
působí přes třicet různých větví „Salesiánské 
rodiny“. Svatého Jana Boska si s církví 
připomínáme ve výroční den jeho smrti, 31. ledna. 
 

RŮST JEDNOTY 
 

 Je povzbudivé, že v některých zemích, které i 
když se potýkají s různými hospodářskými a 
politickými problémy narůstá vzájemné 
pochopení a spolupráce místních obyvatel s 
různým náboženským vyznáním. Tak tomu je 
např. v Aleppu v Syrii, kde byla dobrá spolupráce 
místních křesťanů s místními muslimy už během 
nedávné války a slibně se rozvíjí i nyní. Otec 
Patton z františkánské kustodie mluví o rostoucí 
spolupráci s židovskou, křesťanskou a muslim-
skou komunitou v Jeruzalémě, kde např. v 
hudební konzervatoři „Magnificat“ společně žijí a 
pracují židovští, křesťanští a muslimští profesoři a 
studenti. 
 

PAPEŽSKÁ NÁVŠTĚVA V LUNÍKU 
 

 Salesiáni, kteří pastoračně působí na převážně 
romském sídlišti Luník v Košicích nechali po 
papežské návštěvě rozstříhat na rohože červený 
koberec z papežského pódia a takto vytvořené 
rohožky opatřili nápisem. „Jste v srdci církve“. Jde 
o myšlenku, kterou papež František adresoval 

 Mám takové podezření, že křesťanství [Boží 
slovo; Ježíšovo učení] mnohdy redukujeme [nebo 
nadměrně zdůrazňujeme] na morální nauku [hřích a 
pokání, desatero přikázání a jeho mechanické 
ztvárnění: to se musí / nesmí, zakázáno / dovoleno], 
aniž bychom hledali důvody a smysl v širokém 
kontextu evangelia. Málo, nedostatečně, nebo vůbec 
neříkáme nebo nehledáme odpověď na otázku: 
proč?  
 To je nepřiměřené a katastrofální nepochopení 
toho, co nám Bůh ve slově/Slově daroval. 
Nedobereme se pak porozumění a pochopení 
smyslu. Evangelium se nám stává břemenem. Je 
obtížně přijatelným pro dospělého člověka, protože 
se vytváří dojem, že nás omezuje v naší svobodě. A 
tak ho nebereme dostatečně vážně, snadno ho 
v životě obcházíme, nedoceňujeme, nebo se z něho 
pomalu [nebo jedním rázem] vymaňujeme.  
 Písmo svaté není morálka! Svatá Písma, a 
zvláště Ježíšovo poselství nás vede [ukazuje cestu] 
k rozvinutí zralého a svobodného lidství, k plnému 
uskutečnění našeho života a našeho bytí. Ne 
nadarmo Ježíš říká: ́ Já jsem ta cesta, pravda a život´ 
[J 14:6]. Prvotní je poznat, porozumět a pochopit 
smysluplnost a životodárnost poselství, které nese 
evangelium, a takto ho přijmout. Z porozumění pak 
následně [druhotně!] vyplyne, jaké jsou projevy 
zralého, svobodného a smysluplného lidského 
života. A to je důvod pro přijetí evangelních 
´morálních  ́hodnot, a to proto, že jsme pochopili, 
poznali a uvěřili, že právě ony nás k tomuto cíli 
směrují a orientují.  
 Protože jsem poznal, pochopil a uvěřil, že cesta 
ke zralosti a plnému rozvinutí mého lidství je právě 
a jedině tato, jsem srozuměn a svobodně přijímám 
to, co je na této cestě nutné. Takové porozumění a 
přijetí je projevem mé víry v nezpochybnitelnou 
Boží pravdivost, věrnost a lásku, kterou k nám má. 
Křesťanská víra [naše odpověď Bohu] je svobodné, 
trvalé a věrné odhodlání, úsilí a námaha poznávat a 
žít evangelní hodnoty. Písmo tomu říká být v Kristu, 
mít Kristovu mysl: ́ Kdo je v Kristu, je nové stvoření. 
Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!  ́[2K 5:17]; 

22. My jsme poznali a uvěřili… 
´Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš  ́[F 
2:5]; ´my však mysl Kristovu máme  ́[1K 2:16]…  
 Svatá Písma jsou svědectvím o Hospodinu, 
který miluje své stvoření reprezentované 
člověkem, a rozhodl se darovat nám účast na svém 
nestvořeném životě. Písmo nám právě toto 
postupně odhaluje, až k vrcholnému vyznání: ´V 
tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale 
že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako 
smírnou oběť za naše hříchy  ́[1J 4:10]. A vzápětí: 
´A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a 
uvěřili jsme v ní  ́[1J 4:16]. Před námi je svědectví 
o velikosti Boží lásky k nám a naší smysluplné, 
přiměřené odpovědi.  

O. Pavel – Reverend 
 

SYNODALITA NENÍ JEN TÉMA… 
 

 V pondělí 31.1.2022 v 19, 30 
hodin po mši svaté jste všichni 
srdečně zváni na faru v 
Sebranicích, kde proběhne 
další schůzka týkající se 
papežem vyhlášené Synody. 
 

 Přijměte, prosím, pozvání nejen k vzájemnému 
sdílení svých názorů i zkušeností, které jste již v 
rámci Synody získali, ale také k možnosti otevřít 
některé z daných témat a společně o nich diskutovat 
a přemýšlet. Těšíme se na všechny, kteří chtějí, 
společně s Duchem svatým, pomáhat katolické 
církvi hledat své místo v této nelehké době.   
 

Zdeněk Jílek 
 
 
 
 Cílem synody, a tedy této konzultace, není 
vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, 
probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, 
rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát 
zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých 
a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat 
mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu. 
 

Z přípravného dokumentu k synodě 
 
 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

4. neděle v mezidobí  30.1.2022 
 

Synoda  
o 

synodalitě 

OK É N KO  O. PA VL A …  
 


