
království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, 
neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní 
pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, 
když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze 
svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako 
prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den 
a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť 
stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale 
běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení. 
Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete 
hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť 
budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou 
všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich 
předkové k falešným prorokům!“ 
 
 
KDE SE ZEMĚ DOTÝKÁ NEBE 
 Na stránkách staré knihy z klášterní knihovny četli 
dva mniši, že existuje místo na konci světa, kde se 
země dotýká nebe. Rozhodli se, že půjdou a najdou 
to místo. Slíbili si, že se nevrátí zpátky, dokud ho 
nenaleznou. 
 

 Prochodili celý svět, vyvázli z mnoha nebezpečí, 
vydrželi mnohé útrapy a odříkání, které přineslo 
putování do všech koutů, na všechny strany země. 
Setkávali se také s množstvím pokušení, která se je 
snažila svést z cesty. Všechno překonali. 
 

 Věděli, že na místě, které hledají, mají najít bránu: 
Až zabuší, stanou tváří v tvář Bohu. Tu bránu 
nakonec nalezli a s tlukoucím srdcem na ni zabušili. 
 

 Brána se pomalu otevřela. Oba mniši rozechvěle 
vstoupili a ... ocitli se ve svém klášteře. 

 
Jednoho dne navštívili rabbiho Mendel di Kozka 
vzdělaní muži. Rabbi je udivil svou otázkou, s kterou 
se k nim obrátil: „Kde přebývá Bůh?“ 
Vysmáli se mu: „Co tě to napadlo? Cožpak svět není 
plný jeho slávy?“ Rabbi však odpověděl: „Bůh 
přebývá tam, kam ho nechají vstoupit.“  
 

„Stojím u dveří a tluču,“ říká Bůh v Písmu. Otevřeš 
mu dnes své dveře? 
 

Podle Bruna Ferrera 

1. čtení: Jer 17,5-8 
 

 Je jistě dobré, když se v životě můžeme opřít o 
druhé lidi. Žádný člověk by však neměl zaujmout 
místo, které patří Bohu. 
 

 Tak praví Hospodin: „Prokletý člověk, který 
spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá 
smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina! 
Je jako jalovec na pustině: nevidí, že by přišel déšť, 
svůj domov má v suchopárné poušti, v solném kraji, 
kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který doufá v 
Hospodina, jehož oporou je Hospodin! Je jako 
strom, který je zasazen u vod, který své kořeny 
vyhání k potoku; když přijde vedro, nestrachuje se, 
jeho listí zůstává zelené, ani v suchém roku nemá 
starosti, nepřestává nést ovoce.“ 
 

2. čtení: 1 Kor 15,12.16-20 
 

 Bez Ježíšova zmrtvýchvstání by byla zbytečná a 
nesmyslná naše víra. Sv. Pavel z osobní zkušenosti 
dokazuje, že Kristus skutečně vstal. Živý Kristus 
osvobodil i jeho z temnoty hříchu a přivedl 
k novému životu. 
 

 Bratři, káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale jak 
potom mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení mrtvých není? 
Jestliže tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstal-
li Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve 
svých hříších, a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. 
Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme 
nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých vstal, a to 
jako první z těch, kteří zesnuli. 
 

Evangelium: Lk 6,17.20-26  
 

 Nikdo z nás si jistě nepřeje chudobu, hlad, 
nenávist lidí… Ani Ježíš nepřisuzuje nikomu 
podobný osud; vysoce však hodnotí ty, kdo s Boží 
pomocí dokázali tyto mezní situace zvládnout.   

 Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil z 
hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup 
jeho učedníků a velké množství lidu z celého 
Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského 
pobřeží. 
 

 Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: 
„Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
7,00 x x    SEB SEB SEB x SEB SEB x 
7,30 SEB kaple 1) x x x x x SEB 
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18,00 x x ŠD x LU     SEB 2) LU x 
18,30 x x x LE x SEB x x 

  

1) 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. 
 

BLAHOSLAVENSTVÍ NA HOŘE (PRO DĚTI) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
 

 Blahoslavení chudí! běda boháčům! Ježíšovo učení staví naše vnímání ‚vzhůru nohama’. Obvykle chápeme 
bohatství, úspěch jako důsledek Božího požehnání a nemoc a chudobu jako ‚Boží trest‘. Ale i ten boháč žije 
ve strachu, protože červ pomíjivosti nahlodává jeho jistoty; chudý může naopak žít z naděje Božího příslibu. 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• V neděli 6.3.2022 bude od 17,00 beseda o synodalitě v církvi s doc. Michalem Kaplánkem, 
salesiánem, který působí v komunitě salesiánů v Českých Budějovicích. Pozváni jsou všichni, 
komu jde o hledání společné cesty, třeba i v obcích naší farnosti. Místo besedy bude upřesněno. 
 

• Postní duchovní obnovy v letošním roce proběhnou v těchto termínech: 
12.3. pro mládež (15. – 26 let)  obnovu povede P. Petr Boštík z Prahy – Kobylis  
19.3. pro žáky ZŠ  1 stupeň ZŠ povedou sestry FMA z Prahy a komunita Sebranice    
    2 stupeň ZŠ povede P. Ladislav Banďouch z Prostějova 
26.3.  nad 26 let  1. termín – povede P. Jiří Baláš z Brna – Žabovřesk 
2.4. nad 26 let  2. termín – povede P. Pavel Kadlečík 
 

Ve Velké síni jsou seznamy k přihlášení. Zapište se, prosím, nejpozději do 27.2.2022. Rodiče 
menších dětí prosíme, aby pamatovali na přihlášení svých dětí. Bližší informace budou včas ve 
vývěsce a na webových stránkách farnosti www.farnostsebranice.cz. 
 

• Tým vedoucích zve všechny mladé od ukončené 9. třídy na letní Together camp s heslem 
„Probuď v sobě to nejlepší“, který se bude konat 15. až 23.7.2022, kdoví kde. Více informací k 
přihlašování ve Velké síni a na www.farnostsebranice.cz   

 

Mít se blaze, být 
blahoslavený znamená 

mít se dobře, být šťastný 
a mít pocit, že ti nic 

neschází. 

Ježíš určitě netvrdí, že se 
máme dobře, když jsme 
chudí, smutní, opuštění, 
když máme hlad a žízeň 
anebo když nás někdo 

pronásleduje. Myslí tím 
úplně něco jiného. 

Ježíš se na nás dívá Božíma očima a 
říká: Nespustím tě z očí, ne však 
proto, abych tě hlídal a trestal, ale 

protože tě mám rád! 

CO TÍM JEŽÍŠ 
MYSLÍ? 

Blahoslavení, chudí… 

Blahoslavení, kdo hladovíte … 

Blahoslavení, kdo pláčete … 

Blahoslavení, kdo jste nenáviděni … 

Kresba: Jindra Hubková 

Upraveno podle časopisu DUHA 



      Příští redakční uzávěrka: 16.2.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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 „NOVÍ“ KATECHETÉ 
 Papež František v apoštolském listě Antiquum 
ministerium (Starobylá služba) ustanovuje novou 
laickou službu katechety (katechisty) pro muže a 
ženy, s širším posláním, než jaké má běžný učitel 
náboženství. Nejde o nějaké nižší svěcení, ale o 
celoživotní povolání. Pověření k této službě dává 
místní biskup. Činnosti těchto nových katechetů 
bude otevřeno vše, co se týká apoštolského a 
misijního rozměru církve v nejširším slova 
smyslu, podle situace a potřeb daného místa kde 
bude katecheta působit. Konkrétní náplň musí 
nejdříve posoudit a stanovit biskupové. Tímto 
novým ustanovením katechetů se také zdůrazňuje 
důležitost postavení laiků v církvi. Důležitost 
„všeobecného kněžství“, které se vztahuje na 
každého pokřtěného, spojené s úkolem 
evangelizovat čili hlásat radostnou zvěst o 
velkorysé nabídce spásy pro každého člověka. 
 

NÁBOŽENSKÁ (NE)SVOBODA 
 Ve Finsku byla luteránka Paivi Rasanen 
povolána k soudu s obviněním z „etnické agitace 
proti skupině homosexuálů“, což se mělo stát tím, 
že na svém Twitteru odsuzuje homosexuální 
praktiky (ne homosexuály). Svůj názor opírá o 
výroky Bible, která toto chování hodnotí jako 
nepřirozené, nedovolené a hříšné. Podle obžaloby 
by mohl být vyjádřený názor Paivi chápán jako 
podněcování nenávisti ke skupině homosexuálů. 
 

 Paivi Rasanen byla dříve ve Finsku ministryní 
vnitra, jedenáct let byla předsedkyní křesťanských 
demokratů a zároveň jako poslankyně se po 
celých 26 let statečně hlásí ke své víře a ke 
křesťanským hodnotám. Mrzí ji, že nyní většina 
spoluobčanů nebere základní křesťanské učení 
závazně, i když se ve Finsku k Evangelické 
luteránské církvi hlásí 67,8 % obyvatel (96 % 

 
     

 Rád bych se teď věnoval třetímu rozměru víry – 
výšce a hloubce. Druhému rozměru se budeme 
věnovat později.  
 

 Dovolte mi začít osobní zkušeností. Doma se mi 
už téměř deset let prášilo na Nový zákon. Po mém 
návratu z první návštěvy kostela jsem ho hned vzal do 
ruky a začal číst. Četl jsem dlouho do noci. Přečetl 
jsem ho za pár dní celý. Jak to vyjádřit? Snad 
přirovnáním: vylezl jsem z jeskyně a zíral na mnohem 
větší a krásnější svět než ten uvnitř. Mnohému jsem, 
pravda, v Písmu nerozuměl… Dostala mě Ježíšova 
Horská řeč [Mt 5-7] a pak evangelia vůbec, zvláště 
Janovo. Chtěl jsem celou bibli. Nebyla. Dnes je 
všude. Každý jí má a nikdo ji nečte. Tehdy ji mnozí 
chtěli číst, ale neměli jí.  
 

 V antikvariátě jsem našel starý kralický překlad. 
Během pár týdnů jsem se prokousal Starým 
zákonem… Starý Tomáškův katechismus mi poskytl 
základy křesťanského učení… Časem jsem se dostal 
i k jiné literatuře, duchovní a studijní. Bylo jí 
poskrovnu, nesměla vycházet. Ale kdo chce a hledá, 
najde… Pomalu jsem začal pronikat do tajemství 
svatých Písem, Kristova tajemství, tajemství církve, 
křesťanského učení, tajemství svátostí… Začal jsem 
žít z víry a ze svátostí, ve společenství církve, záhy i 
v malém společenství křesťanů… pak jsem zapustil 
kořen u salesiánů…  
 

 Dopustil jsem se ale jedné zásadní chyby. Myslel 
jsem si: Teď, když jsem přijal Krista, jeho 
evangelium, rozhodl jsem se podle evangelia žít a 
stále více se připodobňovat Kristu a když se budu 
opravdu snažit, půjde všechno jako po másle. A víte 
co? Ono to jako po másle šlo.  
 

 Tušil jsem, že největší překážkou víry je 
´neochota vzdát se věcí, které mi zpříjemňují život .́ 
Pán Ježíš tomu říká ´spočítat náklady  ́ [L 14:28]. ´Kdo 
přichází ke mně a neklade… všechno… ano i sám 
sebe až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem 
[sr L 14:26n]. Pochopil jsem hned na začátku, že chce-li 
člověk opravdu žít jako křesťan, toto udělat musí. 
Nějaké kličkování, výmluvy nebo odkládání je jen a 
jen zbytečná a planá ztráta času. Víra je rozhodnutí: 
buď – anebo.  

 Bylo mnoho věcí, které se mi líbily, bavily a 
těšily, po kterých jsem toužil a které dosud utvářeli 
můj vcelku spokojený život. Práce s dětmi [ve 
skautu – ale skrytým ve ´schválených 
organizacích ]́. Posezení s kamarády u piva a 
zanadávat si na komunizmus… Můj život byl 
příroda, hory, putování, vandry. Pěšky, na kole, na 
vodě, v zimě na běžkách… Věděl jsem také, že 
mnoho věcí v mém životě je špatně. Dosud mě to 
nijak zvlášť netrápilo. To ale teď musím změnit.  
 

 Nejprve jsem zjistil, že nemohu sdílet se svými 
kamarády některé hodnoty a postoje. Odmítl jsem se 
přizpůsobit a být bezvýhradně loajální. Rozešli jsme 
se, každý svou cestou. Nevadí, brzy jsem našel jiné 
přátele. Hory ustoupily do pozadí. Stále jsem po nich 
rád putoval, ale jen když zbyl čas… Práci z mládeží 
jsem neopustil, ale přetavil na jinou rovinu, jinde…  
 

 Spočítal jsem náklady. Něco jsem opustil, 
něčeho jsem se zřekl, něco upozadil, pro něco se 
rozhodl, přijal jsem jiný způsob života. Jinak to 
nešlo. Bylo to buď – anebo. To však byly vposled 
jen kosmetické úpravy. Byly nutné, bez nich bych 
nemohl jít dál. Ale byl to jen základ. Musel jsem 
změnit sám sebe. Musím se přiznat, že jsem stále 
ještě byl naivní. 
 

O. Pavel – Reverend 

všech věřících z různých církví). Zvláště mnoho 
mladých křesťanů se stydí, či bojí ke své víře 
přiznat.     

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 6/22 
připravil P. Josef Kopecký 

 
 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

6. neděle v mezidobí  13.2.2022 
 

CÍRKEV A SVĚT 

24. Spočítat náklady  
OK É N KO  O. PA VL A …  
 

TROCHU HUMORU NAKONEC 

POZVÁNKY 
 

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK 
 

 Zveme děti od 2. do 9. třídy na výtvarný 
kroužek, který se bude konat jednou za čtrnáct 
dní v pátek. Přihlášky odevzdejte, prosím, 
nejpozději do 13. března 2022. Více informací 
naleznete na vývěsce ve velké síni. 
 
 

 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HRADCI KRÁLOVÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celostátní setkání mládeže je pro věřící kluky a 
holky ve věku 14 až 26 let. Pro přihlášené včas 
bude účastnický poplatek 1.600,- Kč, pro ty, kdo 
se přihlásí později, ale do 15.7.2022 vyjde 
setkání na 1.800,- Kč, poté bude cena již 3.000,- 
Kč. Více informací naleznete na našem webu 
www.celostatnisetkanimladeze.cz.  
 


