
spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání 
ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: ‚Žádný, kdo v 
něho věří, nebude zklamán.‘ Není totiž žádný rozdíl 
mezi židem a pohanem; všichni přece mají jednoho 
a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho 
vzývají. Vždyť ‚každý, kdo bude vzývat jméno 
Páně, bude spasen‘. 
 

Evangelium: Lk 4,1-13  
 

 Dnešní vyprávění evangelia o pokušení Pána 
Ježíše na poušti nás staví před otázku: „Jaká 
jsou naše pokušení?  Jaké jsou naše pouště 
osamění?  Co nás odvádí z dobré cesty?“  
  
 Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého. 
Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho 
pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, 
vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni 
tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“ Ježíš mu 
odpověděl: „Je psáno: Nejen z chleba žije člověk.“ 
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku 
mu ukázal všechna království světa a řekl mu: 
„Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože 
mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže 
se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ 
Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: Pánu, svému Bohu, 
se budeš klanět a jen jemu sloužit!“ Potom ho ďábel 
zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol 
chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud 
dolů! Je přece psáno: Svým andělům vydá o tobě 
příkaz, aby tě ochránili, a ponesou tě na rukou, 
abys nenarazil nohou na kámen. „Ježíš mu 
odpověděl: „Je řečeno: Nebudeš pokoušet Pána, 
svého Boha!“ Když ďábel dokončil všechna 
pokušení, opustil ho až do určeného času. 
  
 

  
 
 

 
 

1. čtení: Dt 26,4-10 
 

 Ve čtení ze Starého zákona dnes uslyšíme děkovnou 
modlitbu Izraelitů, jakési starozákonní stručné krédo. 
Je to vyznání víry v Boha, který prokázal svému lidu 
tolik láskyplné péče.   
 

 Mojžíš řekl lidu: „Kněz vezme z tvé ruky koš a 
položí ho před oltář Hospodina, tvého Boha. Ujmeš 
se slova a vyznáš před Hospodinem, svým Bohem: 
‚Můj praotec byl potulným Aramejcem, sestoupil do 
Egypta a přebýval tam v malém počtu osob jako 
přistěhovalec. Ale stal se tam národem velkým, 
mocným a početným. Egypťané však nás týrali, 
sužovali a podrobili tvrdému otroctví. Tehdy jsme 
křičeli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin 
slyšel náš hlas, viděl naši bídu, lopotu a útlak. 
Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou, 
napřaženým ramenem, šířil velký strach a působil 
znamení a divy. Přivedl nás na toto místo a dal nám 
tuto zem, zem oplývající mlékem a medem. Nyní hle 
– přináším prvotiny plodů půdy, kterou jsi mi dal, 
Hospodine!‘ Položíš koš před Hospodinem, svým 
Bohem, a pokloníš se Hospodinu, svému Bohu.“ 
 
2. čtení: Řím 10,8-13  
 

 Izraelita mohl vyjádřit svou víru jednou větou: Bůh 
vyvedl Izraele z Egypta. Křesťan může vyjádřit svou 
víru také jednou větou: Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých. 
Poslyšme, jak to odůvodňuje svatý Pavel v listu 
Římanům.   
 

 Bratři! Co říká Písmo? ‚Blízko tebe je to slovo, máš 
ho v ústech i ve svém srdci‘; to je slovo víry, kterou 
hlásáme. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, 
a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 

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 
9,00 SEB 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 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. 
 

Postní okno (rozeta)   
 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 1. NEDĚLE POSTNÍ  
 Vstupujeme do vzácného času postní doby. Název „postní“ je možná zavádějící. Nejde ani tolik o odříkání, 
i když si máme během všedních dnů odepřít maso či něco jiného. Ale především je to čas velké duchovní 
obnovy, duchovního vzepětí. Proto zaznívají texty, které považujeme za největší poklady naší víry.   

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• V neděli 6.3.2022 je sbírka na Ukrajinu. 
 

• 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. 
 

• Ve čtvrtek 10.3.2022 začíná novéna ke cti sv. Josefa. Text novény si můžete vzít na stolku ve Velké 
síni. 

• Ministrantská schůzka bude v neděli 13.3.2022. od 14,00 hodin. Když bude pěkné počasí, 
půjdeme ven. Jinak budeme hrát v Orlovně v Sebranicích florbal. Vezměte si sportovní oděv, v 
případě špatného počasí také florbalku. V rámci schůzky dáme také do pořádku ministrantské 
oblečení. 
 

Od soboty 12.3.2022 začínají duchovní obnovy v naší farnosti. Tady je několik potřebných 
informací pro účastníky obnov: 
 

Den Věková skupina Duch. obnovu vede Program 
12.3. 15-26 let P. Petr Boštík   9,00 začátek na faře Téma: ¬ 

 
19.3. 1. stupeň ZŠ FMA z Prahy   9,00 začátek na faře Téma: Blahoslavenství 

12,00 oběd – fara 
15,00 mše sv. - kostele 

 2. stupeň ZŠ P. Ladislav Banďouch   9,00 začátek na faře Téma: Carlo Acutis 
 program: ¬ 
 

26.3. nad 26 let – 1. termín P. Jiří Baláš 13,00 kostel sv. Mikuláše Téma: ¬ 
 program: ¬ 
 

2.4. nad 26 let – 2. termín P. Pavel Kadlečík 13,00 kostel sv. Mikuláše Téma: ¬ 
 program: ¬ 
 

 

¬ Ostatní chybějící informace (téma obnovy, podrobný program) budou včas sděleny před konkrétní DO na plakátku. 

 Rozeta vychází ze zjednodušeného květu růže. V gotice se 
tak říká většinou kruhovému oknu v západním průčelí kostela. 
Bylo zdobené barevnými skly (vitráž) a dopadající paprsky při 
západu slunce osvětlovaly oltář barevnými odlesky. 
 

 

www.vira.cz  

 Když se ti povede vyhrát nad sebou, 
někoho potěšit nebo udělat něco hezkého, 
můžeš si každý den vybarvit kousek obrazce. 
Můžeš sledovat, jak svými dobrými skutky 
prozařuješ svět. O Velikonocích můžeš tento 
malý obrázek donést / poslat na faru do 
Soutěže o nejkrásnější postní rozetu.  
 

 Větší rozměr obrázku si můžeš vzít ve 
Velké síni. 
 



      Příští redakční uzávěrka: 9.3.2022. 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  

 
    
 

 
 

CHARITA SE STARÁ  
 

 Jednou za dva roky sestavuje Caritas Europa 
zprávu o chudobě (Caritas Cares) v osmnácti 
sledovaných zemích. Jednou z nich je i zpráva 
Charity ČR. Zpráva obsahuje také konkrétní 
doporučení pro Evropskou komisi a členské země. 
Zpráva sleduje hlavně případy chudoby, které 
státy příliš neřeší. Jde na příklad o řadu skupin, 
které jsou vylučovány z trhu práce nebo nemají 
důstojnou práci. Třeba lidé po výkonu trestu, nebo 
některé skupiny migrantů, nerovné podmínky 
v zaměstnání žen atd. Charita upozorňuje na 
zadluženost domácností. V ČR čelí 760 tisíc lidí 
exekucím. Někteří čelí i deseti exekucím zároveň. 
Přitom hodně lidí upadlo do dluhů bez vlastního 
zavinění. Charita podporuje i novelu chráněného 
účtu, kterou připravuje poslanec Marek Výborný 
(KDU-ČSL). Zároveň se usiluje o podzimní 
zopakování a prodloužení Milostivého léta, které 
by umožnilo mnoha lidem dostat se z dluhové 
pasti a začít žít důstojně. Také je zde mimo jiné 
snaha pomoci lidem s různým postižením a 
podobně.     
 

BEATIFIKAČNÍ PROCES A. BÁŠIRA 
 

 V láhaurské arcidiecézi začne beatifikační 
proces dvacetiletého mučedníka Akáše Bášira 
(1994 - 2015). Jde o první takový proces 
v převážně muslimském Pákistánu.  
 

 Bášir byl studentem salesiánské Technické 
školy Don Boska a farní dobrovolník, který také 
patřil k ochrance Kostela sv. Jana. Při jedné 
nedělní bohoslužbě za účasti stovek věřících, 
právě když měl u vchodu službu, zabránil 
s nasazením vlastního života vstup do kostela 
sebevražednému teroristovi. Křičel na něho: 
„Zemřu, ale dovnitř tě nepustím“. V tom se 

 
     

 Vypůjčím si pro změnu slova velkého českého 
biblisty Jana Hellera. Jdeme po cestě kolem lesa. 
Chceme do něj vstoupit, ale vidíme jen chaos 
stromů, ve kterém zabloudíme. A pak náhle 
přijdeme na místo, ze kterého vidíme les jinak. 
Stromy se nám najednou seřadí tak, že pochopíme 
strukturu lesa. Ocitli jsme se na místě, odkud je vidět 
do lesa. Teď můžeme vstoupit, protože máme 
naději, že v něm nezabloudíme…  
 

 Naším lesem je Bible. Jak do ní vstoupit, 
abychom nezabloudili? Na první pohled se celá 
Bible jeví jako nesourodá změť příběhů, historek, 
bájí, hymnů, rodokmenů a kdoví čeho ještě [Nový 
zákon se jeví více strukturovaný. Vše se točí kolem 
osoby Ježíše Krista] … Při bližším zkoumání se nám 
mnoho ´biblického materiálu  ́ urovná, když v ní 
odhalíme dějiny. Biblické příběhy se skutečně 
odehrávají v lidských dějinách. Tendence číst Bibli 
jako knihu historie je svůdná, podpořená tím, že 
máme ´biblickou dějepravu ,́ knihy biblických 
příběhů [většinou se čtou snáz než samotná Bible], a 
ty jsou řazených chronologicky. Ale je právě toto 
klíč, kterým lze do Bible vstoupit? Je právě odtud 
vidět do lesa? 
 

 Při dalším zkoumání zjistíme, že nikoliv. Je zde 
mnoho textů, které nepatří k historickému žánru. 
Jinde nalézáme texty, které mají formu historického 
vyprávění, ale mají poučný [teologický], nebo 
prorocký, nikoli historiografický charakter.  
 

 Zjistíme také, že ani tam, kde texty obsahují 
historické vyprávění, zdaleka nejde o objektivní 
historii – ani o objektivní historii jednoho národa, 
Izraele. V mimobiblických pramenech nalezneme 
mnohé významné historické události, o nichž Bible 
mlčí. Na druhé straně Bible mluví podrobně o 
událostech, které historii nestálo za to, aby je 
zaznamenala, protože nepatří k významným 
světodějným událostem. 
 

 Zjišťujeme, že v Bibli nejde o historii, a pokud 
ano, pak je to historie silně zaujatá. Ještě pořád 
nevidíme do lesa. Jaký je tedy jednotící prvek celé 
Bible – obou zákonů? Jaký je smysl této rozsáhlé 

sbírky knih [nebo svitků]? Proč bylo vše, co v Bibli 
nalézáme, zapsáno, uchováno a dále předáváno po 
celé generace – až do našich dnů?  
 

 Výhled do lesa se nám otevře, když Bibli 
pochopíme a přijmeme jak svědectví. Bible je 
svědectví o Živém Bohu, který jest, a který jedná: 
´Bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu 
přistupuje, musí věřit [být si naprosto jistý 
pravdivostí toho], že Bůh jest a že se odměňuje těm, 
kdo ho hledají  ́ [H 11:6]. Bible je svědectví o 
Živém Bohu, který je člověku blízky. O živém 
jednajícím Bohu, který je trvale přítomný v 
lidských dějinách a jedná s člověkem, v člověku a 
pro člověka.  
 

 Toto je výchozí místo, odkud se nám Bible 
scelí do struktury. Považujeme-li Bibli za něco 
jiného než za svědectví o Živém a jednajícím Bohu, 
zacházíme s ní nepřiměřeně a nesprávně, a tak si 
sami znemožňujeme, abychom ji pochopili do 
hloubky a aby se stala směrovkou na cestě našeho 
života.  
 

 S tím velice úzce souvisí i osobní stránka mého 
života. Totiž pochopení a přijetí toho, že Bůh je 
Bohem mně osobně blízkým. Živý Bůh jednající 
pro mne, se mnou a ve mně. Živý Bůh skutečně, 
fakticky a trvale přítomný v mém životě. Živý Bůh, 
který v mém životě trvale a vytrvale jedná. 
 

O. Pavel – Reverend 
 

NEZBEDŮV HUMOR 
 

 

terorista odpálil a spolu s ním zahynul Bášir a ještě 
další dvě oběti. Bášir tak svou statečností zabránil 
krveprolití v kostele, které by jinak nastalo. 
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 9/22 
připravil P. Josef Kopecký 

 

MYSLÍME NA UKRAJINU 
 

 V situaci, která nastala po napadení Ukrajiny 
ruskou armádou, jsou mnozí lidé znepokojeni a 
bezradní. Cítíme se všemi lidmi, na které dolehla 
tíha války, na ty, kdo jsou zraňováni a zbytečně 
zabíjeni, na ty, kdo ztrácejí své domovy a jsou 
nuceni přežívat v nedůstojných podmínkách… 
 Jak pomoci? Takovou otázku si klade i nemálo 
našich farníků. Mnoho se nedá dělat. Něco však 
přece. Nabízí se několik možností: 
 

- FINANČNÍ POMOC 
kostelní sbírka v neděli 6.3.2022 
 

prostřednictvím České charity – BÚ 55660022/0800, 
variabilní symbol 104 
 

dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:  
DMS CHARITASVET 30 (příp. „60“ nebo „90“ 
 

- MATERIÁLNÍ POMOC 
sběrné místo OU Lubná Po a St 7,30-11,30; 13,00-
17,00 a Út, Čt, Pá 7,30-11,30; 13,00-15,00 hodin. 
 

sběrné místo COOP HP Lubná – v otevírací dobu 
 

- Sbírají se: volně prodejné léky, zdravotní materiál, 
spací pytle, přikrývky, trvanlivé potraviny, hygienické 
a sportovní potřeby, konzervy… 
 

- MODLITBA ZA UKONČENÍ VÁLKY 
kostel Široký Důl – modlitby za Ukrajinu od 
pondělí do pátku od 17,30 hodin  
kaple Lubná – Po, Út, St v 18,00 hodin  
kostel Sebranice – Čt 19,30 hodin - společná 
modlitba chval, díků i proseb; Pá 17,00 h. – tichá 
hodinová adorace 
kaple Lezník – od 3.3. do 11.3.2022 v 18,00 h. 
kaple Nejsvětější Trojice – kromě pátků a 
neděle (6.3.) denně v 18,00 hodin až do odvolání 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

1. neděle postní   6.3.2022 
 

CÍRKEV A SVĚT 

27. Odkud je vidět do lesa 
OK É N KO  O. PA VL A …  
 

Pane, mohl byste nám vyhodit ten míč z autu? 


