
mořem, všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a v 
moři, všichni jedli stejný duchovní pokrm a všichni 
pili stejný duchovní nápoj; pili totiž z duchovní 
skály, která je doprovázela, a tou skálou byl 
Kristus. Ale přesto se většina z nich Bohu nelíbila. 
Pomřeli na poušti. Tyto věci se staly nám pro 
výstrahu, abychom netoužili po špatnostech, jako 
toužili oni. Ani nereptejte, jako někteří z nich 
reptali, a za to byli pobiti od anděla Zhoubce. To se 
jim přihodilo jako výstražný příklad a bylo to 
napsáno jako poučení pro nás, kteří žijeme v době 
poslední. Když se tedy někdo domnívá, že stojí, ať 
si dá pozor, aby nepadl.  
 
Evangelium: Lk 13,1-9  
 

 Ježíšovy zmínky o zabitých Galilejcích a 
usmrcených v Siloe nemají vzbuzovat touhu po 
senzaci. Spíše upozorňují na to, aby nás 
podobné události burcovaly k vlastnímu 
obrácení. 
  
 V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, 
jejichž krev smísil Pilát s krví obětních zvířat. Řekl jim 
na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, 
byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám 
vám; když se však neobrátíte, všichni podobně 
zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v 
Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než 
ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když 
se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“  
 

 Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk 
měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm 
hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: Hle, 
už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto 
fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má 
zabírat půdu? On mu však odpověděl: Pane, nech 
ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad 
příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak 
porazit.“ 
  
 

  
 
 

 
 

1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15  
 

 Mojžíš pochopil u hořícího keře, že Bůh je 
nesrovnatelně větší než kdokoli z lidí. A přece 
k lidem přistupuje jako ten, který ‚vidí‘ lidskou 
bídu a ‚slyší‘ nářek ponižovaných a přichází jim 
na pomoc. 
 

 Mojžíš pásl stádo svého tchána Jithra, midjanského 
kněze. Když jednou vyhnal stádo za step, přišel k Boží 
hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v 
plameni ohně, který šlehal ze středu keře. Díval se, a 
hle - keř hořel plamenem, ale neshořel. Mojžíš si řekl: 
„Půjdu se podívat na ten zvláštní zjev, proč keř 
neshoří.“  
 

 Když Hospodin viděl, že se přichází podívat, zavolal 
ze středu keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ A on odpověděl: 
„Tady jsem!“ Bůh řekl: „Nepřibližuj se sem, zuj 
opánky ze svých nohou, neboť místo, na kterém stojíš, 
je půda svatá.“ A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce, 
já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův!“ 
Mojžíš zahalil svou tvář, neboť se bál pohlédnout na 
Boha. Hospodin pravil: „Viděl jsem bídu svého lidu, 
který je v Egyptě, slyšel jsem jejich nářek na biřice; 
ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je 
vysvobodil z ruky Egypťanů a vyvedl je z oné země 
do země úrodné a širé, do země oplývající mlékem a 
medem.“ Mojžíš pravil Bohu: „Hle, já přijdu k synům 
Izraele a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. 
Když se zeptají: Jaké je jeho jméno? - co jim mám 
říci?“ Bůh pravil Mojžíšovi: „Já jsem, který jsem!“ A 
dodal: „Tak řekneš synům Izraele: Ten, který jest, 
posílá mě k vám.“ A ještě pravil Bůh Mojžíšovi: „Tak 
řekneš synům Izraele: Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh 
Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův posílá mě k 
vám! To je moje jméno na věky, to je můj název po 
všechna pokolení.“ 
 
2. čtení: 1 Kor 10,1-6.10-12  
 

 I v druhém čtení je skrytě zmíněna vytrvalá Boží 
pomoc. Lidé, kteří zůstali na poušti, nezemřeli pro 
nedostatek Božího zájmu, ale pro svou nevěrnost.  
 

 Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni 
naši praotcové byli pod oblakem, všichni prošli 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 

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 LE x x x x x x LU 
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. 

O ČEM SNILY TŘI CEDRY  
 
 
 
 
 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 3. NEDĚLE POSTNÍ  
 Ježíšovo poselství dnešní neděle zní: Obrácení je potřebné a možné.  To platilo pro Ježíšovy posluchače a 
stejně platí i pro nás. Už to je velký pokrok, jestliže dokážeme Boha pokorně prosit o milost začátku. 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 

• Katecheze pro nejmladší děti a rodiče bude ve středu 23.3.2022 v 17:00 hodin v kostele. 
 

• V sobotu 26.3.2022 bude postní duchovní obnova pro starší 26 let. Povede ji P. Jiří Baláš, SDB. 
Začátek je v 13,00 hodin, mše svatá bude v 17,00 hodin. 
 

• Biblické hodiny nebudou až do odvolání. 
 

• Na stolku ve Velké síni si můžete objednat knížku Jarouška Kopeckého Než všechno zapomenu. 
Knížka vyjde na podzim (v říjnu) 2022 a zájemci se mohou zapsat na seznam ve Velké síni. 

V libanonském lese rostly tři cedry. Během svého života 
toho mnoho viděly: karavanu královny ze Sáby, její dary pro 
krále Šalomouna. Viděly válku Izraelitů s Asyřany. Znaly 
Jezabel a proroka Eliáše – nepřátele na život a na smrt. Byly 
u toho, když lidé vynalézali písmo, a pozorovaly karavany, 
které putovaly kolem, obtíženy barevnými látkami. Jednoho 
dne začaly cedry hovořit o své budoucnosti. 

Já bych chtěl, pravil první strom, aby se ze mne stal trůn 
mocného krále. Druhý cedr řekl Mně by se líbilo 
proměňovat každé zlo v dobro. Třetí se připojil: Já bych byl 
rád, aby si lidé pokaždé, když mě uvidí, vzpomněli na Boha. 

Časem cedry pokáceli dřevorubci. Z prvního udělali žlab pro 
dobytek. Druhý strom se stal jednoduchým stolem, který 
koupil obchodník s nábytkem. Z třetího udělali trámy, a 
nechali je ve skladu. Stromy naříkaly: Naše dřevo bylo 
výborné, proč nás použili na tak obyčejné věci? Mohl jsem 
být trůnem, a teď jsem žlabem pro dobytek, naříkal první 
strom. A já zase jenom obyčejným stolem, pronesl druhý. 
„Ze mne jsou jen trámy. Copak ty mohou někomu 
připomenout Boha?“ bědoval třetí strom. 

Jedné hvězdné noci se do opuštěného chléva uchýlila 
dvojice – muž a žena – která nenašla nikde místo. Žena tu 
noc porodila syna a položila ho do dřevěného žlabu 
vystlaného senem. V tu chvíli první cedr pochopil, že jeho 
sen se splnil. Dítě, které tu přišlo na svět, bylo největším z 
králů, kteří kdy na zemi žili. 

Zase uběhlo mnoho let. V jednom domě sedělo 
několik mužů kolem stolu vyrobeného z druhého 
cedru. Jeden z nich řekl zvláštní slova o chlebě a víně, 
které měli před sebou. Toto je moje tělo, a požehnal 
chléb. Pak pozvedl víno a řekl: Toto je má krev, která 
se prolévá za vás na odpuštění hříchů. A druhý strom 
pochopil, že se zde uzavírá smlouva mezi člověkem a 
Bohem, která má moc proměnit každé zlo v dobro, a 
že jeho sen se také splnil. 

Druhý den vzali lidé ze skladu dva trámy z třetího 
cedru a spojili do tvaru kříže. Pak ho vložili na ramena 
strašně zbitého člověka. A toho pak přibili na kříž. 
Strom zachvácen hrůzou plakal nad osudem, který 
neznámého stihl. Po třech dnech však ten člověk vstal 
z mrtvých! Jeho učedníci tu zprávu roznesli do celého 
světa. Kříž už pro lidi nebyl symbolem smrti, ale 
vítězství! Všem třem libanonským cedrům se splnil 
sen, o kterém snily, ale úplně jinak než si to předsta-
vovaly. To se v životě stává dost často! 

 

LEGENDA NEJEN 
PRO DĚTI 
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DALITSKÁ KŘESŤANKA STAROSTKOU 
 Ve čtvrtém největším indickém městě Čennai, 
hlavním městě státu Tamilnádu, byla zvolena 
starostkou osmadvacetiletá absolventka ekonomie 
Priya Rajónová, která je členkou Evangelické 
církve Indie. Jmenování nové starostky se setkalo se 
širokou pochvalou v křesťanských církevních 
kruzích, protože převážně hinduistická Indie 
rozhodně ženy, dality a křesťany nijak 
neupřednostňuje. Spíše naopak. V Indii ženy 
nemají tradičně rovnoprávné postavení s muži, 
daliti patří v indickém hinduistickém společenském 
kastovním uspořádání k nejnižší společenské třídě a 
křesťané jsou zvláště za současné vlády 
nacionalisty Modiho stále více ve své svobodě 
omezováni. 
 

 Hinduismus nemá žádného zakladatele. Začal se 
utvářet ve 4. století př. Kr. Příslušníkem hinduismu 
se člověk stává narozením (v zemi Hindů – Indii), 
tedy ne dodatečným rozhodnutím. Pro hinduismus 
je typická víra v převtělování a s ní související 
kastovní systém, v němž je občanská společnost 
rozdělena do čtyř společenských tříd – kast, od 
nejvyšší, společensky nejvýznamnější a nejbohatší 
kasty brahmánů až po společensky nejnižší a 
nejchudší kastu dalitů. Na dality se právě nejvíce 
zaměřují křesťanští misionáři, kteří těmto lidem 
kromě nabídky křesťanské víry pomáhají i k 
lepšímu postavení ve společností, mimo jiné tím, že 
jim umožňují vzdělání.   
 

MARY´S MEALS  
Iniciativa Mary´s Meals (Mariino jídlo – jídlo od 
Marie), má ve světě stále větší ohlas, stále více se 
rozrůstá a obohacuje čím dál větší okruh dětí 
v chudých zemích, tím, že jim umožňuje aspoň 
jednou za den se najíst a zároveň je tím motivuje 
chodit pravidelně do školy (kde právě to jídlo 

 
       

 Co tedy Bůh s námi dělá, jak a k čemu nás 
osvobozuje? Pokusme se vyjít z charakteru Božího 
stvořitelského a vykupitelského díla. Výchozím 
bodem bude jedna ze základních křesťanských 
filosoficko-teologických myšlenek středověkých 
vědců*). Ale dovolte mi nejprve malou odbočku, 
která se týká zrození vědy a tuto myšlenku obsahuje.  
 

 Následující tvrzení jsou dobře odůvodněná. Jsou 
to historická fakta. Rozvedení tématu však zdaleka 
přesahuje možnosti této stati, vyjádřím se tedy stručně 
[tématem se zabývá např kniha Ch.Thaxton: Duše 
vědy z 1994, česky vydavatelství Návrat domů 1997. 
Bude to též téma jedné z budoucích katechezí pro 
dospělé s názvem ´Křesťanský původ vědy´].  
 

 Způsob myšlení, který dnes známe jako vědecký, 
s důrazem na experimentování a matematicky přesné 
formulování, vznikl v jediné kultuře – v západní 
Evropě. Pomocí pouhých praktických znalostí a čistě 
praktických zásad, vytvořilo v průběhu dějin několik 
kultur [od Číňanů po Araby] vyšší stupeň učenosti a 
technického rozvoje než středověká Evropa. Moderní 
vědě jako systematické disciplíně však dala vzniknout 
právě ona, a nikoli tyto vyspělejší kultury. Právě 
středověká křesťanská Evropa se stal kolébkou 
moderní vědy – došlo k tomu tam a nikde jinde.  
 

 Právě a jedině křesťanství [a křesťanské myšlení] 
poskytlo živnou půdu, myšlenkový i praktický rámec 
a také morální předpoklady ke zrození vědy. Již jsem 
zmínil [viz téma 14] že křesťanské myšlení tvořilo 
pozadí v podstatě pro veškeré vědecké diskuze. Při 
snaze o poznání a pochopení světa začínali vědci u 
Písma a Stvoření – tedy u Božího slova a Božího 
světa. Obě oblasti však uváděli do vztahu 
prostřednictvím filosofie. Křesťané, kteří sdíleli stejná 
teologická přesvědčení, mohli přijímat různá 
filosofická pojetí přírody. K neshodám docházelo 
především mezi křesťany o tom, která filosofie přírody 
přináší nejlepší způsob, jak pojmově pochopit Bohem 
stvořený svět a povahu Božího vztahu k němu.  
 

 Jeden z těchto filosoficko-teologických směrů, 
který má svůj počátek na sklonku 13.st, se nazývá 
voluntarizmus, což můžeme přibližně přeložit jako 

libovolnost. Tato libovolnost ve vztahu k Božímu 
dílu stvoření znamená, že Bůh není při svém díle 
vázán ničím mimo sebe sama. Boží stvoření by tedy 
mohlo být libovolně jiné, než jaké je, protože plně 
závisí na zcela svobodném Božím rozhodnutí 
[dokonce by mohlo i nebýt, neboť stvoření není 
nutné]. Na druhé straně však je Bůh v́ázán  ́svým 
vlastním charakterem. To znamená, že Bůh tvoří 
tak, aby to bylo v souladu s tím, jaký On sám je.  
 

 Tato libovolnost stvoření na jedné straně odráží 
Boží naprostou tvůrčí svobodnou vůli a 
všemohoucnost, stvoření mohlo být libovolně jiné. 
Současně je tato libovolnost těsně a neoddělitelně 
spjata s Božím ́ charakterem ,́ Jeho uspořádaností, a 
věčným rozumem… Svět nemá svou vlastní vnitřní 
inteligenci, odráží však inteligenci Boží. Je tedy 
inteligibilní – to je rozumem pochopitelný. Nechme 
však stranou vše důležité, co z této výpovědi 
vyplývá pro vědecké myšlení.  
 

 Soustředíme se pouze na to, co souvisí s naším 
tématem: stvořený svět odráží Boží charakter. 
Stvořený svět vykazuje na různých úrovních určitý 
stupeň podobnosti s Bohem. Má charakter, který je 
podobný charakteru Božímu.  
 

 [*) Zde v jistém smyslu předjímám, protože výraz 
´vědec  ́ se v té době nepoužíval. Začal užívat až v 
r.1834] 

O. Pavel – Reverend 
 
NEZBEDŮV HUMOR 
 

 

zdarma dostanou) a vzdělávat se, což jim později 
umožní i lepší uplatnění ve společnosti. Je 
potěšitelné, že i v Čechách tato iniciativa zakotvila 
a stále více se rozrůstá. V roce 2018 čeští dárci 
umožnili stravu 20.000 hladovějícím dětem a v r. 
2021 stoupl počet takto živených dětí už přes 
60.000. Celosvětově Mari´s Meals živí přes 2 
miliony dětí (z 60 milionů hladovějících). Je 
povzbudivé, že tato iniciativa pomoci našla aktivní 
ohlas i u dětí ze zemí, které hladem netrpí.   
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 11/22 
připravil P. Josef Kopecký 

 

ADOPCE NA DÁLKU  

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

3. neděle postní   20.3.2022 
 

CÍRKEV A SVĚT 

29. Libovolnost stvoření a Boží ‚charakter‘ 
OK É N KO  O. PA VL A …  
 

Naše farnost si v roce 2016 
adoptovala dvě děti z Indie. Jednou 
za rok je vyhlášena sbírka a díky 
příspěvkům naší farnosti se mohou 
vzdělávat sociálně znevýhodněné 
indické děti. Je prokázané, že vzdělané děti mají 
mnohem větší šanci získat kvalifikovanější práci a 
vymanit se z chudoby. Jako projev vděčnosti děti 
posílají osobní dopis spolu s obrázky. Dopisy a 

Anthony Felix P. 

Ashmitha K. 

aktuální fotografie dětí si můžete 
prohlédnout v kostele ve velké síni. 
Skutečné náklady na vzdělávání 
jednoho indického dítěte se pohybují 
kolem 6.5 tis. korun. Adopci na 
dálku zprostředkovává Diecézní 
katolická charita Hr. Králové. 
  Pokud chcete podpořit děti, které si adoptovala naše 

farnost, můžete finančně přispět do košíčku, který je 
umístěn v kostele v Sebranicích na pravé straně 
v přední části lodi. Děkujeme za každý příspěvek. 

Nejsem si zcela jistý, kolik to je.  
Ale vím, kde to je na internetu. 

„Pane kapitáne, 
co se stane, když 
narazíme na 
ledovec?“ 
„Ledovec 
popluje dál, jako 
by se nic 
nestalo.“ 
 
„Pane, sedíte mi 
na klobouku.“ 
„A vy už 
odcházíte?“ 


