
připadá. On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo 
dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké 
země a tam svůj majetek rozmařilým životem 
promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi 
velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u 
jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole 
pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, 
ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: Kolik 
nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady 
hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu 
mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si 
nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě 
jako jednoho ze svých nádeníků! Vstal a šel k svému 
otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut 
soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: 
Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si 
nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Ale otec 
nařídil služebníkům: Honem přineste nejlepší šaty a 
oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! 
Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a 
veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase 
žije, byl ztracen, a je zas nalezen! A začali se veselit. 
Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl 
už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si 
jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On 
mu odpověděl: Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít 
vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý. Tu se starší syn 
rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a 
domlouval mu. Ale on otci odpověděl: Hle, tolik let už 
ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. 
A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se 
svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který 
prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít 
vykrmené tele! Otec mu odpověděl: Dítě, ty jsi pořád 
se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme 
proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl 
mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.“ 
  
 

  
 
 

 
 

1. čtení: Joz 5,9a.10-12  
 

 Vyvolený národ skončil dlouholeté putování pouští 
a slavil poprvé velikonoce v Zaslíbené zemi. S jakou 
radostí děkovali izraelité Bohu za své vysvobození! Dá 
se to přirovnat k naší radosti, když si uvědomujeme, že 
i nás Bůh vysvobozuje z otroctví hříchu? 
 

 Hospodin pravil Jozuovi: „Dnes jsem z vás odvalil 
egyptskou hanbu.“ Synové Izraele se utábořili v Gilgalu 
a slavili velikonoce čtrnáctého dne toho měsíce večer na 
jerišských planinách. Na druhý den po velikonocích 
jedli z úrody té země: nekvašené chleby a pražená zrna. 
Téhož dne přestala padat mana. Byl to druhý den, když 
jedli z úrody té země. Synové Izraele už neměli manu, 
toho roku jedli z výnosu země Kanaán. 
 

2. čtení: 2 Kor 5,17-21  
 

 Apoštol Pavel nás vybízí, abychom se smířili s lidmi 
i s Bohem. Vyjadřuje tím, co budeme dělat při 
velikonoční svaté zpovědi, na kterou se po celý půst 
připravujeme. 
 

 Bratři! Když se někdo stal křesťanem, je to nové 
stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo. A všecko 
to pochází od Boha; on nás smířil se sebou skrze Krista 
a svěřil nám službu, abychom hlásali toto usmíření. 
Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou, 
lidem už nepřičítá jejich poklesky a nás pověřil kázáním 
o tomto usmíření. Jsme proto Kristovi vyslanci, jako by 
skrze nás napomínal Bůh. Kristovým jménem 
vyzýváme: Smiřte se s Bohem! S tím, který byl bez 
hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, 
abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha.  
 

Evangelium: Lk 15,1-3.11-32  
 

 Otec z podobenství je obrazem Boha, který lidem 
dopřává svobodu a zároveň znovu nabízí své 
odpuštění. Na nás je, abychom uměli po pádu vstát a 
s lítostí i důvěrou se vrátili k nebeskému Otci. 
  
 K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho 
slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: 
„Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto 
podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z 
nich řekl otci: Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 

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

MILOSRDNÍ JAKO OTEC … 
 

Milosrdenství je slovo, které v Bibli 
označuje Boží jednání s námi lidmi. Je to 
Boží láska k člověku, která se projevuje 
konkrétně – přijetím, odpuštěním, 
trpělivostí, velkorysostí, blízkostí, 
pomocí… Ježíš říká, že také my máme 
být milosrdní, jako je milosrdný Bůh k 
nám. Vybarvi a přečti ta písmena, 
která jsou v srdíčkách. Tajenku čti po 
řádcích zleva doprava. Dozvíš se něco o 
milosrdenství. 
 
 
 
 
TAJENKA: Milosrdenství … 
 
 
 
která přemáhá všechno zlé. 
 
 
 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 4. NEDĚLE POSTNÍ  
 Marnotratný syn z dnešního evangelia poznal nejen svoji bídu – skončil mezi vepři. Mnohem důležitější pro 
něho bylo poznání otcovy dobroty. Otec mu nevytýká jeho hřích, naopak se raduje z jeho návratu. Podobně 
jedná Bůh s hříšníkem, který se k němu s důvěrou navrací. 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 

• Ze soboty 26.3. na neděli 27.3.2022 se mění zimní čas na letní. 
 

• Spolek archaických nadšenců zve na tradiční pouť po kaplích ve Vysokém Lese v neděli 
27.3.2022, začátek je ve 14,00 hodin u Killerovy kaple u osady Vysoký Les. Plakátky k 
rozebrání jsou pod nástěnkou vedle východu z kostela. 
 

• Ve čtvrtek 29.3.2022 bude setkání pastorační rady Začátek je v 19,30 hodin na faře v 
Sebranicích. 
 

• Návštěva nemocných bude v pátek 1.4.2022. Na faře se mohou přihlásit nemocní (mimo těch, 
kteří jsou již navštěvováni), kteří chtějí přijmout sv. smíření a Eucharistii. 
 
 

• V sobotu 2.4.2022 bude postní duchovní obnova pro starší 26 let. Povede ji P. Pavel Kadlečík, 
SDB. Začátek je v 13,00 hodin, mše svatá bude v 17,00 hodin. 
 
 
 

Pokud pošleš vyluštěnou tajenku do středy 30.3.2022 
na faru, nebo na adresu farnost@farnostsebranice.cz   
získáš malou odměnu. 



      Příští redakční uzávěrka: 30.3.2022. 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  

 
    
 

 
 
 

 

KARDINÁL CZERNY V BRATISLAVĚ 
 Kardinál Czerny vystoupil na Evropských 
sociálních katolických dnech, několikadenní to 
konferenci v Bratislavě, na níž byla přítomná i 
slovenská prezidentka Čaputová i slovenský 
premiér Heger. Plánované téma se mělo týkat 
problémů v Evropě po pandemii COVIDU. Téma 
se ale vzhledem k aktuální situaci ruského vpádu na 
Ukrajinu změnilo. V zahajovacím proslovu to 
uvedl kardinál Czerny: „Vypukla válka na Ukrajině 
a kardinál Krajewski a já jsme se vydali na návštěvu 
Polska, Maďarska a Slovenska, abychom ztělesnili 
nejen přítomnost papeže Františka, ale všech 
křesťanů, kteří energicky hlásají, že válka je 
šílenství. Je přeludem schvalovat válku jako 
oprávněnou reakci na jakoukoliv situaci 
nerovnováhy nebo napětí.“ Czerny připomenul, že 
i on sám byl jako dvouletý chlapec uprchlíkem, 
když jeho rodina musela po komunistickém puči v 
Československu 1948 uprchnout z rodného 
brněnského kraje do Kanady. 
 

 Jezuitu Czerného pověřil papež František 
vedením Úřadu pro službu integrálnímu lidskému 
rozvoji, do kterého spadá také péče o emigranty. 
Svůj biskupský kříž (pektorál) si nechal udělat ze 
dřeva ztroskotané lodě migrantů.   

KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ V RAKOUSKU 
 Vídeňská arcidiecéze zaznamenává nárůst 
kněžských povolání. Do semináře vstoupilo 14 
nových kandidátů, čímž počet seminaristů stoupl na 
52. „Kandidáti nejsou ani konzervativní ani 
progresivní, ale v centru jejich života je Bůh,“ říká 
jeden 25 letý seminarista. Noví kandidáti pocházejí 
z různých prostředí. Ke kněžství se mezi jinými 
připravují zájemci, kteří byli dříve hudebníci, 
chemici, ošetřovatelé, či úředníci státního sektoru. 

 
       

 Bůh je takový, jaký je. Bůh chce být takový jaký je 
a je takový jaký chce být. To je pokus o vyjádření 
naprosté Boží svobody, svobody jeho trojjediného 
věčného vztahového bytí. Analogicky – Jeho stvoření 
je takové, jaké ho Bůh chce mít. Skutečnost, že při 
tvůrčím díle je Bůh v́ázán  ́svým charakterem, tedy 
tím, jaký je a jaký chce být, neznamená nějakou vnější 
podmíněnost, která by omezovala Boží tvůrčí svobodu. 
Vyjadřuje se tím, že Bůh je při tvůrčím díle zcela věrný 
sám sobě. Křesťanská Písma to – i když v jiné 
souvislosti – vyjadřují: ́ nemůže zapřít sám sebe  ́[2Tm 
2:13]. Vše, co Bůh tvoří, tvoří v souladu s tím jaký je on 
sám, celé stvoření se tedy Bohu v něčem nějak podobá. 
Bůh tvoří ke svému obrazu.  
 

 To, že Bůh tvoří ḱe svému obrazu  ́ čteme ve 
svatých Písmech jen o člověku: ́ Bůh stvořil člověka ke 
svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil…  ́ [Gn 
1:27]. ´V den, kdy Bůh stvořil Adama [tj člověka!], 
učinil jej k Boží podobě  ́ [Gn 5:1]. Čteme-li však 
v knize přírody, odhalujeme tuto podobnost na různých 
úrovních v celém stvoření. Ve svatých Písmech je to 
zahrnuto pouze implicitně [skrytě, nevýslovně], 
například ve slovech: ´Bůh viděl všechno, co udělal, a 
hle – bylo to velmi dobré ́  [Gn 1:31]. To, že stvoření je 
dobré, odráží dobrotu Boží. Ovšem, ne že by to bylo 
totéž! Dobrota stvoření je jiného druhu než dobrota 
Boží. Podobnost je analogická. Podobnost, která je 
částečná a při tom zůstává nepodobností ještě větší.  
 

 Velikost prostoru – vesmíru, nad nímž se člověku 
tají dech – ukazuje k velikosti Boží. Velikost vesmíru 
ale není stejného druhu, jako velikost Boží. Je jakýmsi 
symbolem Boží velikosti. Překladem Boží velikosti do 
materiálních pojmů.  
 

 Vesmír se zrodil ve velkém třesku – v ohnivém 
záblesku stvoření. Obrovská energie ve zrození a trvání 
vesmíru ukazuje k Boží nezměrné moci. Fyzikální 
energie je samozřejmě jiného druhu, než Boží moc…  
 

 Velký třesk není chaotická, ale vysoce 
organizovaná událost. Vědeckým jazykem – 
vyžadovala obrovský přísun informace. To je odrazem 
Boží organizovanosti [uspořádanosti], tvůrčího 
rozumu – nezměrnosti Boží [super] mysli…  

 Ve vesmíru se objevuje živý organizmus – svět 
rostlin a živočichů. Bohu se podobá tím, že je živý. 
Náš Bůh je přece Bůh Živý a biologický život 
k Živému Bohu ukazuje. Ale biologický život se liší 
od Božího života – je jen jeho stínem.  
 

 V živém světě najdeme další podobnosti. Úžasná 
aktivita a plodnost nižších živých organizmů [např 
hmyzu] je odleskem Boží aktivity, rozmanitost živých 
organizmů je odlesk Boží úžasné tvořivosti…  
 

 Ve světě vyšších živočichů – savců – nacházíme 
počátky instinktivní náklonnosti, která se trochu 
podobá lásce. Není to totéž jako Boží láska. Vždyť náš 
Bůh ne-má lásku. On láskou je…  
 

 U člověka – nejvyššího z živočichů – nalézáme 
nejvyšší podobnost Bohu. Člověk nejen žije, ale 
miluje, myslí, uvažuje… Biologický život v něm 
dosahuje nejvyšší nám známé formy. Přesto tento 
lidský biologický život není totéž jako Boží život. 
Biologický [lidský, stvořený] život je jiného druhu, 
jiného řádu než Boží nestvořený život.  
 

 ´Náš biologický život se liší od Božího života 
podobně, jako se liší z kamene vytesaná socha od 
živého člověka. Zůstaneme-li u tohoto obrazu, ́ svět je 
ateliér Velkého Umělce a my jsme jeho sochy. 
V ateliéru se však proslýchá, že některé sochy jednoho 
dne ožijí́  [sr C.S Lewis: K jádru křesťanství]. Celé 
stvoření směřuje k této budoucnosti.  
 

O. Pavel – Reverend 
 

NEZBEDŮV HUMOR 
 

 

 Někteří seminaristé mají vlastní zkušenost 
odchodu z církve, avšak se znovu nalezenou vírou 
se rozhodli odevzdat svůj život do služeb Bohu a 
církvi. Formace v semináři trvá od šesti do osmi let. 
Ke konci formace jsou klerici posíláni na „roční 
pastorační praxi“, kde mají získat vlastní zkušenost 
s bezprostřední prací s lidmi. Obyčejně jsou pak po 
roce až dvou svěceni na kněze.    

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 12/22 
připravil P. Josef Kopecký 

  

MODLITBA  
arcibiskupa Domenico Battaglia: 
 
Odpusť nám válku, Pane.  
Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšníky! 
Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami,  
smiluj se nad námi! 
Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v 
Charkově, smiluj se nad námi! 
Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu,  
smiluj se nad námi! 
Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu 
svého kříže, smiluj se nad námi! 
 

Odpusť nám, Pane, odpusť, když se nespokojíme s hřeby, 
jimiž jsme ti probodli ruku, a nadále se opíjíme krví 
mrtvých rozervaných zbraněmi. 
Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k 
péči, staly nástroji smrti. 
Odpusť nám, Pane, když nadále zabíjíme svého bratra, 
odpusť, když nadále jako Kain sbíráme kameny ze svého 
pole, abychom zabili Ábela. 
Odpusť nám, Pane, když svým vyčerpáním nadále 
ospravedlňujeme svou krutost, pokud svou bolestí 
obhajujeme brutalitu svých činů. 
Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám válku, Pane. 
 

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme!  
Zadrž Kainovu ruku! 
Osviť naše svědomí, ať se nestane naše vůle, 
nenechávej nás napospas našim vlastním činům! 
Zastav nás, Pane, zastav nás! 
A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj.  
Je to náš bratr. 
 

Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane! 
 

SLOVO NA NEDĚLI 
 4. neděle postní   27.3.2022 

 

CÍRKEV A SVĚT 

30. K podobě Boží  
OK É N KO  O. PA VL A …  
 

Čekáš dlouho? 

Do	galerie	přijali	nového	hlídače.	Po	prvním	
pracovním	dnu	hlídač	hrdě	hlásí	řediteli:	„Šlo	
to	výborně.	Prodal	jsem	dva	Rembrandty	a	
jednoho	Picassa!“ 
 

„Já tě naučím 
trhat třešně!“  
zlobí se hlídač v 
sadu. 
„To nemusíte, 
vždyť vidíte, že už 
to umím docela 
dobře.“ 


