
na to upozorňoval, a teď to říkám se slzami v očích, 
že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže. 
Jejich konec je záhuba, jejich bůh je břicho a 
vychloubají se tím, zač by se měli stydět, mají zájem 
jenom o věci pozemské. My však máme svou vlast v 
nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána 
Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo 
stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho 
moc, kterou si může podřídit všecko. Proto, moji 
bratři milovaní a vytoužení, moje radosti a koruno, tak 
stůjte v Pánu pevně, milovaní! 
 

Evangelium: Lk 9,28b-36 
 

 Modlitba proměňuje. Tak by se dal stručně 
vystihnout dnešní evangelní příběh. Při 
modlitbě se ‚změnil výraz Ježíšovy tváře‘ a 
Ježíš ‚byl zahalen do oslnivého světla‘. Co se 
děje s námi, když jsme ‚s Ježíšem na hoře‘ a 
modlíme se? 
  
 Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s 
nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře 
se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, 
rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš. 
Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl 
podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však 
přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu 
a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho 
vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že 
jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden 
Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. 
Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se 
octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval 
hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ 
Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o 
tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o 
tom, co viděli. 
  
 

  
 
 

 
 

1. čtení: Gn 15,5-12.17-18  
 

 V temnotě Abrahamovy víry prosvítá znamení 
naděje.  Dostává od Boha nejen příslib četného 
potomstva, ale zemi, která se stane vlastnictvím 
vyvoleného národa. 
 

 Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: „Pohlédni na nebe 
a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!“ – a dodal: 
„Tak četné bude tvé potomstvo!“ Abrám Hospodinu 
uvěřil, a ten ho za to uznal za spravedlivého. Znovu mu 
pravil: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Uru 
Chaldejců, abych ti dal tuto zemi do vlastnictví.“ 
Abrám řekl: „Pane, Hospodine, podle čeho poznám, 
že ji dostanu do vlastnictví?“ (Bůh) mu řekl: „Vezmi 
pro mě jalovici, kozu, berana, všechny tříroční, pak 
ještě hrdličku nebo holoubě.“  
 

 Abrám mu přinesl všechna tato zvířata, rozpůlil je a 
položil jednu polovici proti druhé, ale ptáky nerozpůlil. 
Dravci se slétali na mrtvá těla, ale Abrám je odháněl. 
Slunce se sklánělo k západu, když Abrám upadl do 
hlubokého spánku; pojala ho hrůza a velká tíseň. Zatím 
slunce zapadlo, nastala tma, a hle – dýmající pec a 
ohnivá pochodeň přešly mezi oněmi rozpůlenými 
částmi. V ten den uzavřel Hospodin s Abrámem 
smlouvu a řekl: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi 
od Egyptského potoka až k veliké řece, řece Eufratu!“. 
 
2. čtení: Flp 3,17-4,1  
 

 Nepřátelé Kristova kříže jsou podle Pavla všichni, 
kdo se zaměřili sobecky na sebe a svůj prospěch.  Pavel 
však mluví také o těch, kteří mají svůj vzor v Kristu a 
snaží se jít v jeho stopách. Tito lidé svým životem 
potvrzují, že ‚Boží království je už mezi námi‘. 
 

 Bratři! jednejte všichni tak, jak jednám já, a dívejte 
se na ty, kdo žijí podle mého příkladu. Často jsem vás 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 

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 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 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, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin pobožnost křížové cesty. 
 

 
 
 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 2. NEDĚLE POSTNÍ  
 Minulou neděli jsme v evangeliu viděli Pána Ježíše podobného nám lidem – v pokušení. Dnes se Ježíš 
představí jako nám nepodobný – tedy oslavený. Obojí je pro nás důležité: vědomí lidské slabosti i naděje, že 
Kristus je schopen proměnit náš život ke slávě Božích dětí.   

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• Při sbírce na Svatopetrský haléř z předminulé neděle bylo vybráno 31. 660,- Kč a na Ukrajinu 
z minulé neděle 125.720,- Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům. 
 

• V neděli 13.3.2022 bude v kostele v Sebranicích od 18,00 hodin Katecheze pro dospělé. 
 

• V sobotu 19.3.2022 bude duchovní obnova pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Začátek je v 9,00 hodin na faře. 
Děti prvního stupně budou mít program se salesiánkami z Prahy a Hradce Králové, starší skupinu 

povede P. Ladislav Banďouch, SDB a téma bude Carlo Acutis, nedávno blahoslavený ‚ajťák‘ – 
vzor moderního křesťana pro dnešní mládež.  
 

• Postní aktivita - Modlíme se za sebe navzájem: Ve velké síni jsou lístečky, na které si můžete 
napsat prosbu, kterou máte na srdci a pak vložit lísteček do připravené nádoby. Můžete si také 
vytáhnout z nádoby prosbu někoho jiného a za jeho úmysl se během postní doby modlit.  
 

• Pobožnosti křížové cesty jsou v době postní v kostele v Sebranicích vždy v pátek od 18,00 hodin 
a v neděli po ranní mši svaté.  
 

• Modlitba za Ukrajinu: 18,00 hodin - kaple na Pohoře (kromě pátku); Lubná Ne – St; Lezník – 
celý týden; 17,30 hodin - Široký Důl; kostel sv. Mikuláše – Čt 19,30 hodin, Pá 17,00 hodin. 
 

• Odběratelé časopisů NEZBEDA a IN! si je mohou vyzvednout v kostele v Sebranicích ve 
Velké síni. 
 

• UPOZORNĚNÍ: Na svatodušní vigilii budeme zpívat při liturgii proprium Mgr. Olejníka. Pro 
ty, kdo se chtějí zapojit, bude první zkouška v pátek 18.3.2022 v 19,15 hodin na faře. Zkoušku 
povede paní učitelka Heylová. 
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POZNÁVÁME KRISTŮV KŘÍŽ. 



      Příští redakční uzávěrka: 16.3.2022. 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  

 
    
 

 
 
 

 POSTOJE CÍRKVÍ K VÁLCE NA UKRAJINĚ 
 K ukončení konfliktu důrazně vyzvala 
pětičlenná katolická biskupská konference Ruska 
a varovala před přísným splácením účtů (V Rusku 
se 146 miliony obyvatel je kolem 800 tisíc 
katolíků). Pravoslavná církev je v těchto oblastech 
rozdvojená. V roce 2019 se od Moskevského 
patriarchátu odtrhla Ukrajinská pravoslavná 
církev, nyní nezávislá na Moskvě. Hlavní 
metropolita této Ukrajinské pravoslavné církve 
Epifanij prohlásil, že „odpovědí na agresi Kremlu, 
může být jen jednotný odpor a ochrana vlasti, 
svobody a důstojnosti“. Nejvyšší představitel 
Ruské pravoslavné církve patriarcha Kirill je však 
silně navázán na Kreml a zvlášť na Putina. Kirill 
v den invaze sice projevil „hlubokou bolest a 
soustrast se všemi, které postihla tato katastrofa“, 
ale ještě den předtím u příležitosti Dne obránců 
vlasti, dlouze blahopřál „drahému Vladimíru 
Putinovi a vyzdvihl jeho odvahu, statečnost a 
horlivou lásku k vlasti“.  
 

 Papež František invazi na Ukrajině ostře 
odsoudil: „Válka na Ukrajině je válka, nikoliv 
vojenská operace – zničené obydlí civilistů, zabité 
ženy, děti a staří lidé. Ruské napadení rozsévá 
smrt, zkázu a utrpení“. Papež také poděkoval 
novinářům, kteří riskují své životy, aby nám 
umožnili „poznat krutost toho, co se děje 
v ukrajinských městech“. Papež nadále vybízí k 
modlitbám za mír.  
 

ELEONORE SCHÖNBORNOVÁ 
 Zemřela maminka vídeňského kardinála 
Schönborna. Tato brněnská rodačka pochází ze 
šlechtické rodiny. Budoucí kardinál Christoph se jí 
narodil v lednu 1945 na zámku Skalka u 
Litoměřic. Po válce byla jejich rodina z vlasti 
vyhnána a usadila se v Rakousku, kde se matka 

 
       

  Vyvstává však otázka. Jak Živý Bůh jedná? Jak 
jedná v dějinách, ve společenství Božího lidu, ve mně 
osobně? Nabízí se jednoduchá odpověď. Bůh jedná 
tak, že lidem něco přikazuje a čeká, že ho budou 
poslouchat. V Bibli prý jde především o etiku, o 
morálku, o mravnost, o soubor směrnic pro člověka a 
církev, o souhrn toho, co od nás Bůh očekává. Často 
to dnes slyšíme, mnohdy je to naše zkreslená 
představa o křesťanství. To už kdysi říkali farizeové a 
učitelé zákona. A ti přece svatým Písmům nějak 
rozuměli… Vypreparovali si z Tóry 613 příkazů a 
zákazů, přidali něco z tzv ´podání otců  ́ a byli 
spokojeni s jejich přísným zachováváním. Toto vše 
dodržet byl základ zbožnosti mnohých a s tím spojená 
jejich představa o vlastní spravedlnosti před Bohem. 
Jako by Bůh, když vyvedl lid z Egypta a uzavřel s ním 
na Sinaji smlouvu řekl: ´Tady máte pravidla [tj 
desatero]. Když podle nich budete žít, bude všechno 
v pořádku. Uvidíme se později…  ́ 
 

 Žel, jen málokteří byli tak důslední, aby si 
uvědomili, že Boží nároky nelze splnit z našich 
vlastních lidských zdrojů. Vždyť které lidské srdce je 
tak plné lásky k Bohu a bližnímu, že už v něm na nic 
jiného nezbývá místo?  
 

 Ježíš v nás tuto iluzi – iluzi naší vlastní 
spravedlnosti – boří. Především v ´horské řeči  ́[Mt 5-
7] a na mnoha dalších místech svého učení. Apoštol 
Pavel to vše dobře pochopil a vyjádřil ve 
výše citovaném místě z listu do Říma [Ř 7]. V listě do 
Filip pak, mimo jiné, píše: ´…co do spravedlnosti, 
která spočívá v zachovávání Zákona, byl jsem bez 
úhony  ́[F 3:6]. Ale vzápětí dodává: ´Pro něj [tj pro 
Krista] jsem se toho všeho zřekl a považuji to za 
bezcenný brak… nemám přece vlastní spravedlnost, 
která se získá [zachováváním] Zákona, ale tu, [která 
se dává] tomu, kdo věří v Krista [tj. pevně stojí v 
Kristu], totiž tu, která je od Boha a závisí na víře [tj. 
přilnutí k jistotě Pravdy] ́  [F 3:8n].  
 

 Musí to tedy být jinak. V Bibli nejde prvotně o to, 
co od nás Bůh očekává. Bible je svědectvím o tom, co 
Bůh sám udělal a stále dělá pro nás a s námi, ne co my 
děláme pro něho. Samozřejmě, že nás Boží dílo, Boží 
láska – nikoli ovšem litera Zákona – vyzývá a vede 

k vděčnosti a věrnosti Božímu slovu, ale to je až 
druhá půle věty. To zásadní, co říkají Písma je: Bůh 
jedná. Zasahuje, zachraňuje, vysvobozuje, žehná, 
odpouští, napravuje, obnovuje… Boží zásahy, Jeho 
vysvoboditelské jednání, Jeho tvůrčí působení 
s člověkem a v člověku – to je jádro celé Biblické 
zvěsti.  
 

 Vraťme se ještě na skok k tzv desateru. Už jsme 
se tohoto tématu dotkli [sr téma č.9]. Nalezneme zde 
to, o čem jsem výše mluvil. První přikázání: 
´V jednoho Boha věřiti budeš .́ Budiž. Ale v Bibli to 
tak není. Je to naše zkratka a ne zrovna nejšťastnější. 
Najděme si to v knize Exodus [Ex 20:1-17]. Celý 
text má charakter smluvního vztahu a na začátku 
nejsou příkazy, ale Boží čin. První slova zní: ´Já 
JHWH [tj Hospodin] Bůh tvůj, který způsobil tvoje 
vychvácení zde země micrajim [tj z dvojího sevření, 
z kleští otroctví a smrti] z domu otroků .́  
 

 Smlouva má počátek ve zcela konkrétním 
Božím osvobozujícím činu z neřešitelné situace, 
vytržení z hrobu. Boží lid je konfrontován s tím, co 
s ním Bůh udělal, dělá a bude dělat nadále. Co 
s sebou nese, nebo co obsahuje tento vnější 
osvobozující Boží čin? Jeho součástí je vnitřní 
osvobozující Boží čin – osvobození od způsobu 
života otroků, kteří o sobě nemohou rozhodovat. To 
je obsah a smysl dalších devíti Hospodinových slov 
[říkáme, opět ne příliš šťastně, přikázání]. Dekalog je 
charta života svobodných lidí, žijícím novým 
životem, k němuž je osvobodil, a který v nich působí 
Hospodin.  

O. Pavel – Reverend 
 

NEZBEDŮV HUMOR 
 

 

Eleonore stala aktivní osobností místní politiky. 
Arcibiskup spolu s dalšími členy rodiny byl u své 
matky v jejich posledních chvílích života, kdy 
pokojně zemřela ve věku 101 let. 
 
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 10/22 
připravil P. Josef Kopecký 

 

NEŽ VŠECHNO ZAPOMENU  
dárková kniha od Jaroslava Kopeckého, SDB 
 

Knížka malého formátu pro 
salesiánskou rodinu vyjde na 
podzim (v říjnu) 2022. Kdo má 
zájem o tuto knihu, může se 
zapsat na seznam ve Velké síni 
v Sebranicích nebo napsat na 
farní adresu: 
farnost@farnostsebranice.cz. 

 
Ukázka z knížky: 
 

 Otec provinciál František Blaha mě 
požádal, abych se pokusil napsat svoje 
vzpomínky. Rád bych poslechl; oponoval 
jsem mu, že toho napsali dost už jiní. Ale 
současně se domnívám, že by bylo pro 
budoucnost dobré uchovat v paměti provincie 
životy některých spolubratrů, kteří již nežijí a 
podle mého zdání byli jedinečnými salesiány, 
se kterými se můžeme chlubit. Mladá 
generace je vůbec nepoznala, často mám 
dojem, že ji naše minulost příliš nezajímá, což 
považuji za škodu, protože pokračují v díle, 
které má více než osmdesátiletou historii. 
 

 Někdy se mi zdá, že mě tu Pán nechává 
právě proto, abych dopověděl, co nestačili 
sdělit ti, kteří nás předešli na věčnost, aby 
neupadli do zapomenutí… 
 
 

Knížku je možné objednat nejpozději do 
neděle 27.3.2022. 
 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

2. neděle postní   13.3.2022 
 

CÍRKEV A SVĚT 

28. Osvobozeni ke svobodě 
OK É N KO  O. PA VL A …  
 

„Dneska jsem si tu pětku, 
paní učitelko, opravdu 
nezasloužil.“ 
„Já vím, Fanoušku, ale horší 
známky už nemáme.“ 
 

„Vondráčku, co je to fata 
morgána?“  
„Prosím, paní učitelko, 
když vidím na svém 
vysvědčení samé jedničky!“ 
 


