
Evangelium: Lk 5,1-11  
 

 Nejen Izaiáš je volán k prorocké službě. Také 
apoštol Petr prožívá úžas z Božího povolání. Má 
se stát prorokem Božího milosrdenství.   

 Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se 
na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u 
břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali 
sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila 
Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od 
břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal 
mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte 
sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, 
celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale 
na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli 
veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. 
Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim 
přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se 
potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k 
nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk 
hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech 
jeho společníků – nad tím lovem ryb, které chytili; 
stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli 
Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj 
se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi 
k zemi, nechali všeho a šli za ním. 
 
 
 

PŘÍBĚH O ZLÉM VLKOVI  
 

 
Děti sedí doma v pokoji, nudí se 
a čekají, až se rodiče vrátí domů. 
 
Aleš, (tři roky):  
„Vyprávěj mi pohádku o zlém vlkovi.“  
Lída, (deset let):  
„Ale ne, nejsou zlí vlci, jsou jen nešťastní vlci.“ 
 
 
 
Patrně ani lidé ve světě nejsou zlí, možná jen 
nešťastní… 
 

1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8 
 

 Prorok Izaiáš naprosto jasně slyší Hospo-
dinův hlas, který ho povolává ke službě 
prorocké, ke službě lidem. Jak je to s mým 
povoláním ke službě Bohu a lidem? 
 

 Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem 
sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem 
jeho roucha naplňoval svatyni. Nad ním stáli 
serafové. Jeden volal na druhého: „Svatý, svatý, 
svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho 
slávy.“ Čepy prahů se chvěly tímto voláním a dům 
se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal: „Běda mně, je se 
mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů, 
mezi lidem nečistých rtů bydlím, a Krále, 
Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!“ Tu 
ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl 
rozžhavený kámen, který vzal kleštěmi z oltáře. 
Tím se dotkl mých úst a řekl: „Hle, dotklo se to 
tvých úst, zmizela tvá nepravost, bude smyt tvůj 
hřích!“ Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví: „Koho 
mám poslat, kdo nám půjde?“ Řekl jsem: „Zde 
jsem, mne pošli!“ 
 

2. čtení: 1 Kor 15,1-11  
 

 To, co uslyšíme ve druhém čtení z úst svatého 
Pavla, je vlastně nejstarší vyznání víry. Pavel však 
především apeluje na nás, abychom i my dokázali 
odpovědět Bohu svým ‚věřím‘. 
 

 Chci vám, bratři s sestry, vyložit radostnou zvěst, kterou 
jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona 
vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám 
to kázal; jinak jste uvěřili nadarmo. Vyučil jsem vás 
především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve 
shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z 
mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi 
a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratří 
najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. 
Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech 
jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče. Ano, já jsem 
nejnepatrnější z apoštolů; nejsem ani hoden, abych byl 
nazýván apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží 
církev. Ale Boží milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, 
kterou mi udělil, nezůstala ležet ladem. Ano, pracoval jsem 
do únavy daleko více než všichni ostatní. Vlastně ne já, 
nýbrž Boží milost se mnou. Ale ať už já, nebo oni: tak to 
kážeme, a tak jste v to uvěřili. 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
7,00 x x    SEB SEB x SEB SEB x 
7,30 SEB kaple 1) x x x x x SEB 
9,00 SEB x x x    SEB 2) x x SEB 

10,30 LE x x x x x x LU 
18,00 x x ŠD x LU     SEB 3) LU x 
18,30 x x x LE x SEB x x 

  

1) mše sv. v kapli salesiánů na faře. 
2) Mše sv. bude v 9,00 hodin kvůli vikariátní konferenci, která je v Sebranicích.  
2) 17,00 hodin – soukromá adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin modlitba sv. růžence. 
 

ZÁZRAČNÝ RYBOLOV (PRO DĚTI) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
 

 Bůh si nevybírá lidi podle jejich schopností nebo podle svatosti. I na nedokonalých lidech se může 
projevit Boží velikost a svatost. Bůh dá růst tomu, kdo se s důvěrou svěří jeho vedení. 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
• Ve čtvrtek 10.2. 2022 bude v Sebranicích vikariátní konference. Ranní mše svatá se proto 

přesouvá na 9,00 hodin. Kdo můžete, přijďte podpořit modlitbou kněze našeho vikariátu! 
 

• UPOZORNĚNÍ: Nacvičování písně z kancionálu bude až v pátek 11.2.2022 v 18,20 hodin. 
Můžete se podívat na píseň, kterou budeme cvičit – kanc. č. 907. 

 Jednoho dne byli rybáři velmi smutní. Celou noc lovili, ale nechytili ani rybičku. Už, už chtěli odejít domů, když 
v tom se na břehu jezera objevil Ježíš. Nejdříve vyprávěl lidem o Bohu, jak je dobrý a jak má všechny lidi rád. 
 

 Potom řekl Petrovi, aby znovu vyplul na jezero a spustil sítě k lovu. Petr už byl hodně unavený a myslel si, že 
je to zbytečné, ale nechtěl Pána Ježíše odmítnout. A tehdy se stalo něco velmi zvláštního. Jako by si všechny ryby 
z jezera daly schůzku u Petrovy lodi. Tolik ryb najednou nikdo z rybářů nikdy neviděl. Petr se lekl a možná si 
pomyslel: Kdo asi Ježíš je, že má tak velkou moc? 
 

 Ale Pán Ježíš se na Petra usmál a řekl mu: Neboj se, pojď se mnou a budeš lovit srdce lidí. 

Hra: Vybarvi tečkovaná pole 
modrou barvou a spočítej, kolik 
ryb uvízlo v síti. Pokud pošleš 
správnou odpověď do 9.2.2022 
na faru, dostaneš malou, sladkou 
odměnu. 

Správný počet ryb: 



      Příští redakční uzávěrka: 9.2.2022. 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  

 
    
 

 
VĚŘÍCÍ V ČECHÁCH 

 V dotazníku loňského sčítání lidu byla též 
otázka na náboženské přesvědčení. Ukázalo se, 
že názor, že český národ je převážně ateistický 
vůbec neodpovídá skutečnosti. Překvapivě jen 
555 dotázaných se hlásí k ateismu. Neznamená 
to samozřejmě, že všichni ostatní patří do nějaké 
církve. Mnozí se nehlásí k žádnému náboženství, 
ale ani k ateismu (který důsledně popírá Boha a 
nadpřirozeno, jako např. „vědecký“ marx-
leninismus). Tito, nesprávně označovaní jako 
nevěřící, jsou většinou agnostici, kteří sice Boha 
nepopírají, existenci nějakého duchovna a 
nadpřirozena svým osobitým způsobem 
uznávají, ale myslí si, že nějaké konkrétní 
oficiální náboženství nebo církev nepotřebují.  
 

 K římskokatolické církvi se přihlásilo 741 019 
občanů. Vedle toho kolonku „katolická víra 
(katolík)“ zatrhlo dalších 236 tisíc lidí. Dá se tedy 
říci, že ke katolíkům se v Čechách hlásí skoro 
jeden milion občanů. Při sčítání v r. 2011 se ke 
katolické církvi hlásilo 1,08 milionů občanů. To 
je sice za 10 let určitý pokles, ale zase ne tak 
velký, jak se očekávalo. 
 

 Při nedávném podobném sčítání na Slovensku 
se ke katolické církvi přihlásilo 56% obyvatel. 
Při sčítání před deseti lety to bylo 62%. I zde tedy 
vidíme určitý pokles. 
 

NUNCIUS CHARLES DANIEL BALVO  
se přesouvá do Austrálie 
 

 Mons. Charles D. Balvo pochází z pověstného 
amerického Brooklynu. Do diplomatických 
služeb Svatého stolce vstoupil v r. 1987. Působil 
na zastupitelstvech v Ghaně, Ekvádoru a Chile a 
zkraje 90. let byl také radou na nunciatuře 
v Praze, kam se po čase zase vrátil již jako 

 
     

 ‚Klekám na kolena před Otcem… ať vám ze své 
bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze 
jeho Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou přebýval 
ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce 
byli schopni pochopit celou tu šířku a délku, výšku i 
hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno 
poznání a dosáhnout plné míry Božích darů. Tomu 
pak, který má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení 
nesmírně vznešenější, než my prosíme nebo chápeme, 
tomu buď sláva v církvi ve spojení s Kristem Ježíšem 
po všechna pokolení na věčné věky. Amen‘ [Ef 3:14-21].  
 

 Žijeme svůj přirozený život v trojrozměrném 
životním prostoru. Čtvrtým rozměrem našeho života 
je plynutí času. Analogicky můžeme tento obraz 
aplikovat na život víry. Zatím jsme se pohybovali po 
přímce víry. Tímto jedním rozměrem – přímkou – je 
naše osobní víra. Křesťanská víra – zůstaneme-li u 
tohoto obrazu – je ale t́rojrozměrná .́ Žádný rozměr 
není nedůležitý. Ale teprve všechny tři společně tvoří 
prostor křesťanské víry. My jsme se v předchozích 
tématech těchto rozměrů vícekrát dotkli, protože 
osobní víru nelze z ostatních souřadnic vypreparovat. 
Soustředili jsme se však především na ni. Je čas 
soustředit se na ostatní souřadnic víry.  
 

 Délka křesťanské víry – pohyb po přímce v čase 
– je naše trvalé svobodné rozhodnutí pro Boha a pro 
Krista, naše úsilí o hledání a nalézání pravdy, snaha o 
poznání, pochopení, ́ porozumění tajemství Kristovu ,́ 
námaha modlitby a života z víry v pravdě a lásce…  
 

 Šířka křesťanské víry – je víra žitá ve společenství 
víry, v církvi – novém Božím lidu – ve společenství 
nového lidstva. Písmo vyjadřuje Boží vztah ke 
každému z nás slovy ´Bůh mě zná jménem .́ Bůh 
jedná z každým z nás jako s originálním 
jednotlivcem, ale nechce s námi jednat, a ani nejedná, 
jako se soukromníkem. Jedná se mnou jako 
s originálním jedincem, který je údem živého 
organizmu nového lidstva – církve. Jako každý z nás 
a všichni společně potřebujeme Boha, tak se také 
potřebujeme navzájem. Vztah k Bohu je 
neoddělitelný od vztahu k lidem [prvotně k bratřím a 
sestrám a následně ke všem]. Ježíš to vyjadřuje 

v syntéze dvou, ve Starém zákoně od sebe 
oddělených, slov: ´Miluj Boha nade vše a bližního 
jako sám sebe  ́[Dt 6:5 + Lv 19:18 = Mt 22:34nn].   

 Výška, nebo z jiného pohledu hloubka 
křesťanské víry je nejdůležitější a základní. Z 
´ploché víry  ́ našeho lidského usilování, které je 
nutné, ale nedostatečné – jak ještě uvidíme – činí víru 
prostorovou, směřující do Božích výšin, nebo do 
nejhlubší hloubi, k hlubinám Božího tajemství. Bůh 
totiž chce a ´má moc vykonat na nás věci nad 
pomyšlení nesmírně vznešenější, než my prosíme 
nebo chápeme  ́[Ef 3:20]. Výška a hloubka je Boží 
dílo s námi a v nás.  
 

 V křesťanství totiž nejde prvotně o to, co chceme 
a konáme my – se sebou, pro druhé, pro Boha – ale 
co Bůh koná s námi. Nejde o to, stát se díky 
evangelním hodnotám vcelku slušnými lidmi. To 
Bohu nestačí. Bůh z nás chce učinit nového člověka, 
nové lidi, nové lidstvo. Lidi podobné Kristu, kteří jak 
on budou v sobě mít plnost Božího života, jejichž 
tvář bude, jako Kristova na hoře Tábor, zářit krásou 
a mocí lásky, kteří budou moci, jako Ježíš, kráčet po 
hladině moře.  
 

 Jsou to obrazy a přirovnání, a přesto, to co se za 
nimi skrývá je nejskutečnější skutečnost. Pravá 
realita, přesahující veškeré naše pomyšlení. A Právě 
toto chce Bůh s námi a pro nás učinit.  
 

O. Pavel – Reverend 

nuncius. Nyní po tříletém působení v Praze 
přechází na žádost papeže do Austrálie. Prahu a 
Čechy si oblíbil a říká: „Děkuji za možnost 
působit v této krásné zemi. Tuto zemi opravdu 
miluji a moc mi bude chybět, stejně jako i lidé, 
s nimiž jsem se zde mohl setkávat, i všechny 
krásné stránky života v této zemi.“ 
 

KATOLIČKA V ČELE EUROPARLAMENTU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Do čela Evropského parlamentu byla nedávno 
zvolena Roberta Metsolaová, maltská politička, 
členka největší parlamentní frakce – Evropské 
lidové strany (EPP). Třiačtyřicetiletá Metsolaová 
je katolička, matka čtyř dětí, známá svými 
protipotratovými postoji a tím, že se drží 
katolického sociálního učení. Jako členka Výboru 
pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(LIBE) setrvale hájila právo na azyl v EU. 
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 5/22 
připravil P. Josef Kopecký 

 
 
 
 
 
 
 
Mládež od ukončené 9. třídy je zvána na letní 
Together camp, který se bude konat 15. až 23. 
července 2022, kdo ví kde. Více informací k 
přihlašování najdete v kostele ve Velké síni a na 
www.farnostsebranice.cz. 
 
 

 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

5. neděle v mezidobí  6.2.2022 
 

CÍRKEV A SVĚT 

23. Pochopit šířku a délku, výšku a hloubku… 
OK É N KO  O. PA VL A …  
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