
Evangelium: Lk 6,27-38  
 

 Je zvláštní, že ‚Ježíš nemluví k těm, kdo 
neposlouchají‘. Není tím, kdo by se druhým 
vnucoval. Těm však, kteří poslouchají, dává 
užitečné rady.   

 Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří 
posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, 
prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte 
těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám 
ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i 
druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. 
Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je 
tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby 
lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete 
ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? 
Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. 
Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují 
vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece 
dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých 
doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha 
čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby 
dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své 
nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic 
nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete 
syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným 
i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš 
Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a 
nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám 
odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru dobrou, 
natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do 
klína. Neboť jako měrou měříte, takovou se zase 
naměří vám.“  
 

  
 
 

 
 

1. čtení: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23  
 

 Budoucí král David se nemstí za způsobená 
příkoří. Soud i odplatu nechává na Bohu. Vidíme 
zde nejen velkou úctu k Božím zákonům, ale i 
postoj, vycházející z Božího milosrdenství. 
 

 Saul sestoupil na poušť Zif a s ním tři tisíce 
vybraných mužů z Izraele, aby na poušti Zif slídil 
po Davidovi. V noci David a Abišaj přišli (k 
Saulovu) mužstvu, a hle – Saul ležel a spal v ohradě 
vozů, s kopím zabodnutým do země u své hlavy, 
Abner pak a lid spali kolem něho. Abišaj řekl 
Davidovi: „Dnes vydal Bůh tvého nepřítele do tvé 
ruky. Nuže dovol, abych ho přibodl jeho kopím k 
zemi jedním bodnutím, druhého nebude třeba!“ 
David však Abišajovi odpověděl: „Nezabíjej ho! 
Kdo vztáhne beztrestně ruku na pomazaného od 
Hospodina?“  
 

 Pak vzal David kopí a džbán vody od Saulovy 
hlavy a odešli. Nikdo je neviděl ani nezpozoroval a 
nikdo se neprobudil. Všichni spali, neboť na ně padl 
tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na 
protější stranu (údolí), zastavil se na vrcholu hory a 
zdaleka – byla to velká vzdálenost – volal: „Zde je 
kopí, králi! Ať sem přijde jeden ze služebníků a 
vezme ho. Hospodin odplatí každému podle jeho 
spravedlnosti a věrnosti; vždyť dnes tě vydal 
Hospodin do mé ruky, ale já jsem nechtěl vztáhnout 
ruku na pomazaného od Hospodina.“ 
 

2. čtení: 1 Kor 15,45-49  
 

 Každý člověk v sobě nese obojí: živočišné i 
duchovní. A jako u Krista nad tělesným převládlo 
duchovní, tak se má stát i u nás. 
 

 Bratři! První člověk, Adam, byl stvořen jako živá bytost, 
poslední Adam však bude oživujícím duchem. Ale není 
napřed to, co je zduchovnělé, nýbrž to, co je živočišné, a 
potom teprve přijde to, co je zduchovnělé. První člověk byl 
utvořen ze země, je pozemský, druhý člověk je z nebe. 
Když někdo pochází ze země, ze země jsou i jeho děti. Když 
někdo pochází z nebe, z nebe jsou i jeho děti. My jsme na 
sobě nesli podobnost s tím člověkem, který pocházel ze 
země. Stejně tak poneseme i podobnost s tím, který je z 
nebe. 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
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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. 
 

NESUĎTE, ODPOUŠTĚJTE! (PRO DĚTI) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
 

 Pán Ježíš od nás žádá lásku k nepřátelům; my často máme potíž s láskou ke svým nejbližším. Je to však 
proveditelný požadavek?  Jak to vůbec Pán Ježíš myslí? To jsou otázky dnešního Božího slova. 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• V týdnu od 21. do 26.2.2022 se, prosím, v důležitých věcech obracejte na O. Josefa Glogara. V té 
době jsou ve Fryštáku duchovní cvičení pro salesiány, na kterých budou přítomni Josef Kopecký 
a Ladislav Kozubík. 
 

• V neděli 27.2.2022 bude sbírka na svatopetrský halíř. 
 

• UPOZORNĚNÍ: Na postní duchovní obnovy se můžete přihlásit nejpozději do neděle 27.2.2022. 
 

• Setkání Pastorační rady farnosti bude v úterý 1.3.2022 od 19,00 hodin na faře v Sebranicích. 
 

• V neděli 6.3.2022 bude 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. Setkání začne v 17,00 hodin v Orlovně v Sebranicích. 
 

• Postní brožury si můžete vzít na stolku ve Velké síni. Stojí 40,- Kč a peníze na ně můžete dát do 
zelené pokladničky.  
 

 
 

Pán Ježíš nám dnes říká, abychom se 
od něho učili mít rádi i ty lidi, kteří se 
k nám nechovají dobře.  
Najdi v bludišti cesty k zamračeným 
lidem.  
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VÝMĚNA  
 

 Otec jel do města a jeho pětiletá dcera se 
ho vyptávala, co jí tam koupí. Nenechala ho 
ani chvíli na pokoji a stále znovu mu dávala 
stejnou otázku.  
 Táta nakonec ztratil trpělivost a vybuchl. „Kup mi tohle, kup mi támhleto,“ napodoboval 
holčičku. „Ty myslíš jen na to, co ti mají dát tvoji rodiče. Rád bych věděl, co dáváš ty nám!“ 
Odpověď holčičky ho zcela odzbrojila. 
 

 „Já vás mám přece ráda, to vám dávám,“ řekla jednoduše. 
 



      Příští redakční uzávěrka: 23.2.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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 PRÁVO NA ŽIVOT 
 

 Podle přirozeného zákona daného Stvořitelem 
má každý člověk právo na život, a to od početí až 
do přirozené smrti. Toto právo je zvlášť 
v poslední době čím dál více zpochybňováno a 
porušováno, hlavně u nenarozených dětí. 
Francouzský prezident Macron předložil 
Evropskému parlamentu návrh, aby bylo právo 
na potrat zahrnuto do Listiny základních práv 
Evropské unie. Evropské ani mezinárodní právo 
totiž právo na potrat (zatím) neuznává. Proti 
návrhu Macrona se postavili evropští biskupové 
v prohlášení svého předsednictva COMECE: 
„Vyjadřujeme hluboké znepokojení a nesouhlas. 
Jedná se o nespravedlivé řešení, které je 
v rozporu s nejdůležitějšími evropskými 
hodnotami a přesvědčením.“ 
 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

 Letošní tříkrálová sbírka pořádaná Charitou 
České republiky měla celkový výnos 138,4 
milionů korun, což je o pět milionů korun více 
než v dosavadním rekordním roce 2020. 
„Kvalita lidí se ukazuje především v náročných 
situacích a v dobách zkoušek. Jsem rád, že 
můžeme nejen vzpomínat na odvážné hrdiny 
z dob válek či diktatur nebo z dob dávné situace 
opravdové chudoby, kdy se lidé uměli dělit, ale 
že i v současnosti máme lidi odvážné a obětavé, 
kteří se dovedou nasadit jako koledníci, a také 
lidi štědré, kteří nemyslí jen na sebe, ale dovedou 
štědře pomáhat.“  
 

 Takto hodnotí sbírku olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner. 
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 7/22 
připravil P. Josef Kopecký 

 

 
     

 Když jsme my salesiáni v r. 1991 přišli do 
Sebranic, museli jsme faru učinit obyvatelnou. Otec 
Landa žil jen v několika místnostech, a ty si upravil 
tak, jak potřeboval. Ostatně, proč by to dělal jinak? 
Nás ale bylo deset a chtěli jsme obydlet faru celou. 
Mnozí z vás víte, že to bylo hodně práce a jsem 
vděčný vám všem, kdo nám jakkoliv pomáhali a 
děkuji vám za to.  
 

 Byl jsem tu pouhé tři měsíce. Potom mě 
představení poslali jinam… A za tu krátkou dobu se 
fara skutečně stala obyvatelná pro nás všechny. Ta 
nejhrubší práce byla hotova. Přesto to byl jen 
začátek. Bylo třeba vykonat ještě mnohé a konec 
konců, není ta práce zcela hotová dodnes…  Jistě 
víte z vlastní zkušenosti o čem mluvím.  
 

 Ale proč o tom mluvím? Uvádím to jako příklad. 
A zde je druhý. Když se ohlížím nazpět k počátkům 
mého křesťanského života, myslím, že se mi asi 
během stejně dlouhé doby podařilo odstranit většinu 
hrubého haraburdí ze života. Něco zbylo a usilovně 
jsem na tom pracoval. Už to sice nebylo jako po 
másle, ale nevadí, jsem ochoten tu námahu 
podstoupit. Nevěděl jsem ale, že na to sám nestačím. 
Vím a věděl jsem i tehdy, že k tomu potřebuji Boží 
pomoc… To, co mi tehdy ještě nedošlo bylo, že se 
stále spoléhám hlavně sám na sebe, a na své síly. Že 
jsem ještě zdaleka nedal Kristu všechno… A 
dokonce, že vlastními silami nejsem schopen ani 
změnit sám sebe ani úplně se dát Kristu. Myslím, že 
podobnou zkušenost udělal, nebo udělá, každý 
z vás, když se opravdu rozhodne pro Krista a chce 
mu dát celý svůj život.  
 

 Mnohé ve svém životě mohu změnit. Mohu se 
zbavit různých zlozvyků, špatných náklonností, 
opustit špatnou partu, která mě odvádí od Krista. 
Mohu změnit některé své špatné jednání, mohu se 
cvičit v sebeovládání, mohu se stát lepším 
člověkem, čestnějším, pravdivějším, opravdo-
vějším… Ale nedokážu změnit svou povahu. Mohu 
se naučit ji do jisté míry ovládat, mírnit… ale 
v nestřeženém okamžiku tyto špatné povahové 
vlastnosti vybublají napovrch… Jinými slovy, 
mohu se, když vyvinu úsilí, zbavit některých svých 

hříchů, ale nejsem schopen sám se zbavit své 
hříšnosti, náklonnosti ke hříchu.  
 

 Po létech úsilí mi to začalo docházet. Četl jsem a 
rozjímal slova svatého Pavla, kde naříká sám na 
sebou. Ukazuje však také východisko a dává 
naději. Zde ta slova jsou.  
 

 ‚Víme přece, že Zákon je duchovní; já však jsem 
tělesný, zaprodaný hříchu. Nechápu, co dělám. 
Vždyť nekonám to, co chci, ale dělám to, co 
nenávidím… Jsem si vědom, že ve mně, to je v 
mém těle, dobro nesídlí. Vůli sice mám, ale dobro 
vykonat nedovedu. Neboť nekonám dobro, které 
chci, nýbrž dělám zlo, které nechci… Jako člověk 
vnitřní radostně souhlasím s Božím zákonem. 
Pozoruji však, že je v mých údech jiný zákon, který 
odporuje zákonu mého rozumu a dělá ze mě 
zajatce zákona hříchu, který vládne v mých údech. 
Já nešťastný člověk! Kdo mě vysvobodí od těla 
propadlého této smrti? Díky Bohu! Je to možné 
skrze Ježíše Krista, našeho Pána. A tak tedy tentýž 
já rozumem sloužím zákonu Božímu, tělem však 
zákonu hříchu‘ [Ř 7:14-25]. 

O. Pavel – Reverend 
 
NEZBEDŮV HUMOR 
 

Babička na prohlídce u lékaře. „Není to nic 
zlého“ říká pan doktor. „Jste jen trochu 
chudokrevná. Předepíši vám železo.“ 
„Ale pane doktore“, zděsí se babička, „vždyť 
já sotva rozžvýkám kus chleba!“ 
 
 

DAR DO BETLÉMA 
 

Naše farnost poslala na podporu pomoci matkám 
s dětmi nadaci Betlém nenarozených v Hamrech u 
Hlinska dar ve výši 20 tisíc korun. Peníze jsme 
získali z velké části ‚prodejem‘ použitých knih, z 
několika osobních darů a výtěžkem z ‚Andílka‘. 
Děkujeme všem, kdo přispěli na dobrý účel. 

 

Ladislav Kozubík 
  
 

Z dopisu ředitelky nadace  
Mgr. Marcely Holeňové 

 
 

 

 Vážený Otče, milí farníci, 
 

 děkujeme Vám, že …  jste projevili vnímavost a 
účast na bolesti těch nejmenších z nás - 
ohrožených malých dětí a jejich maminek. I když 
každý z Vás ve svém životě prožíváte svůj osobní 
příběh s jeho starostmi, trápením i nadějemi, Vaše 
srdce nejsou lhostejná vůči těm, kdo ve své tísni 
potřebují pomoc. Děkujeme Vám za toto svědectví 
lidské dobroty a vstřícnosti a moc si toho vážíme. 
 

 Získané prostředky… pomohou zajistit v roce 
2022 provoz našeho Azylového domu pro těhotné 
matky v tísni v Hamrech u Hlinská. Dům od svého 
otevření nabídl lidské zázemí, podporu i 
praktickou pomoc již 181 matkám a 247 dětem…  

 

Dopis redakčně zkrácen 
 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

7. neděle v mezidobí  20.2.2022 
 

CÍRKEV A SVĚT 

25. Zajatci hříchu 
OK É N KO  O. PA VL A …  
 

 

PING-PONGOVÝ TURNAJ 
orlovna Sebranice * sobota 26.2.2022 

 
 

 
8,30 prezence hráčů 
9,00 začátek turnaje 

 

Pořádá SKM Sebranice  
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