
Evangelium: Lk 6,39-45  
 

 Otázky, které dává Ježíš učedníkům, nejsou 
nikterak příjemné, a platí i pro nás. Jediným 
naším povzbuzením může být věta: Dobrý 
člověk vydává ze svého srdce dobro… 
  
 Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý 
vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák 
nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako 
jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého 
bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak 
můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, dovol, ať ti 
vyndám z oka třísku‘, a sám nevidíš ve svém oku 
trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka 
trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys 
mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není dobrý 
strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný 
strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se 
pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani 
z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává 
z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze 
zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká 
srdce.“ 
 

  
 
 

 
 

1. čtení: Sir 27,5-8  
 

 Lidské slovo nemáme podceňovat, ani přeceňovat. 
Ono samo ukáže, co se ukrývá v srdci člověka. 
 

 V sítu, kterým se třese, zůstane smetí, právě tak zůstane 
vina na člověku, když je prozkoušen. V peci se osvědčí 
nádoba od hrnčíře, člověk se osvědčí, když s ním mluvíš. 
Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn, právě tak slovo vyjádří 
myšlenky lidského srdce. Nikoho nechval, než ho 
vyzkoušíš, tak se totiž osvědčí člověk. 
 

2. čtení: 1 Kor 15,54-58  
 

 Největším ziskem na světě i v lidském životě je, 
podle sv. Pavla, vítězství nad smrtí. Díky Kristově 
zmrtvýchvstání máme naději i na vlastní vzkříšení. 
 

 Bratři! Až toto tělo porušitelné vezme na sebe 
neporušitelnost, a toto tělo smrtelné vezme na sebe 
nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v Písmu: ‚Vítězně 
je smrt navždy zničena! Smrti, kdepak je tvoje vítězství? 
Smrti, kdepak je tvůj bodec?‘ Ten bodec smrti je hřích, a 
hřích zase čerpal svou moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On 
nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. 
Proto buďte pevní, moji milí bratři, nedejte se zviklat a vždy 
vynikejte v díle Páně. Víte přece, že vaše námaha není 
marná, když ji konáte ve spojení s Pánem.  
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
27.2. 28.2. 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 

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 LE x x x x x x LU 
18,00 x x ŠD x LU     SEB 2) LU x 
18,30 x x x SEB 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. 
 

KVÍZ PRO DĚTI:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Určitě jste, děti, pozorovaly, jak maminka něco, 
například roztržené šaty, zašívá. A někdy se její 
nitě pořádně zamotají. Poznáte, kolik zamotaných 
nitek je na obrázku vpravo? 
 

a) dvě 
b) tři 
c) čtyři 
d) šest 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
 

 Bůh často promlouval k vyvolenému národu prostřednictvím proroků. Jejich řeč byla mnohdy velmi tvrdá, 
ale sledovala jediné: záchranu Božího lidu. Jsme i my připraveni přijmout Boží slovo o spáse, které se dnes 
nabízí nám?  

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• V měsíci únoru jsme dostali tyto dary pro farnost: 5.000,- Kč, 900,- Kč a na běžný účet 3.000,- Kč, 
2.500,- Kč, 2.000,- Kč a 2x 500,- Kč. Všem štědrým dárcům děkujeme. 
 

• V neděli 27.2.2022 je sbírka na svatopetrský halíř. 
 

• V neděli 27.2.2022 bude v kostele v Sebranicích od 18,00 hodin Katecheze pro dospělé. 
 

• UPOZORNĚNÍ: V neděli 27.2.2022 je poslední možnost přihlásit se na postní duchovní obnovy. 
 

• 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.  
 

• Blíží se postní doba a jsou k dispozici pro poučení i duchovní růst mobilní aplikace Postní kapky a Malý 
průvodce postní dobou. Obojí je ke stažení pro systém Android i pro IOS na Google Play a App Store. 
 

 
 

 

STROM SE POZNÁ PODLE OVOCE 
 Ne každý strom nese dobré ovoce. Někdy ho 
musíme dokonce vyhodit, protože chutná trpce. 
Když nám ale ovoce chutná, říkáme, že musí být 
z dobrého stromu. 
 

 Člověk také určitým způsobem nese ‚ovoce‘. 
Znamená to, že ze své práce má užitek (a s ním i 
druzí lidé), anebo užitek nepřináší. Snad každý 
z nás by chtěl dělat to, co užitek nese. Jak se to 
může podařit? 
 

 Známe to ze života svatých, kteří svým životem 
přinesli na svět mnoho dobrého. Oni jednali 
podobně, jako Pán Ježíš, ovšem každý svým 
způsobem.  
 

 Spoj dvojice obrázků tak, aby na jednom byl Pán 
Ježíš a na druhém v podobné situaci některý svatý.  
 
 
 
 
 
 

 Hotové řešení vyfotografuj, a pošli na farní adresu: 
farnost@farnostsebranice.cz nebo nakreslené přines na 
faru nejpozději do středy 4.3.2022. Malým dětem mohou 
pomoci jejich rodiče. Menší odměna na tebe už čeká. J 
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      Příští redakční uzávěrka: 4.3.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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KATOLÍKŮ VE SVĚTĚ PŘIBÝVÁ 
 

 V roce 2020 bylo katolíků ve světě 1,360 
milionů, což je o 1,2 % více než v předchozím 
roce.  Mezi lety 2019 a 2020 přibylo 16 milionů 
pokřtěných. Podíl katolíků na světové populaci se 
však vzhledem k nárůstu obyvatel planety nemění 
a je stále přibližně 17,7 %. Největší přírůstek 
katolíků je v Africe, kde se za rok jejich počet 
zvýšil o 2,1 %, , dále je to Asie s 1,8 %. V Evropě 
je však přírůstek menší než 0,3 %. Kněží a 
kandidátů kněžství ubývá, zvláště v Evropě. 
Výjimkou je opět Afrika, kde se naopak počet 
seminaristů zvýšil o 2,8 %. V Africe dnes žije 48 
% všech světových katolíků. 
 

ZNOVUOTEVŘENÉ LURDY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Po dvou letech uzávěry byla opět slavnostně 
otevřena jeskyně Zjevení ve francouzských 
Lurdech. Symbolicky se tak stalo 11. února – ve 
svátek Panny Marie Lurdské, který je výročním 
dnem zdejšího prvního mariánského zjevení v r. 
1858. V r. 2020 musela být kvůli pandemii 
svatyně uzavřena, poprvé ve své historii. To 
způsobilo pokles poutníků v r. 2020 na 800.000, 
proti 3,5 milionů v r. 2019. Opětovné otevření 
uvítalo i čtrnáctitisícové městečko Lurdy, které je 
v drtivé většině na poutnickém provozu závislé. 
 
 

podle  www.vaticannews.va/cs a KT 8/22 
připravil P. Josef Kopecký 

 
     

 K čemu jsme se dobrali? Pokusíme se o shrnutí. 
Nejprve si ale poslechněme parafrázi slov významného 
křesťanského [anglikánského] myslitele, filosofa a 
spisovatel S. C. Lewise. ́ Není-li křesťanství pravdivé, je 
bezvýznamné, je-li však pravdivé, potom neexistuje nic 
důležitějšího!́  Můžeme to říci i jinak. Křesťanství má tak 
zásadní význam pro smysl a naplnění lidského života, že 
tázání se po jeho pravdivosti, a následně jeho přijetí [nebo 
odmítnutí], je doslova otázkou života a smrti. ´Předložil 
jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy 
život, abys byl živ…  ́[Dt 30:19].  
 

 Krátce po své konverzi mi tento fakt začal být jasný. 
Tedy jasný zprvu intuitivně, teprve později stále více i na 
základě rozumové reflexe a poznání. Zde je výchozí bod 
života z víry, nejen pro mě, pro každého. Nebudu 
usilovat o autentický křesťanský život, nebude-li mi toto 
jasné a nebudu-li si to neustále připomínat.  
 

 Když toto přijmu jako pravdivé, přichází čas 
rozhodnutí. Křesťanská víra je rozhodnutí věřit. Takové 
rozhodnutí není jednorázové [i když samozřejmě má 
svůj okamžik počátku], je třeba ho dělat opakovaně, 
doslova na každém kroku svého života znovu a znovu. 
V křesťanství se tomu říká trvalá metanoia – obrácení. 
Toto je čin člověka. Přesněji – odpověď člověka na Boží 
oslovení. V tomto rozhodování nás už také jemně 
směruje Bůh v nás – Duch svatý. Je to tedy společný čin 
Boží a můj, ale může dále růst jen z mého rozhodnutí – 
přitakání Božím záměrům.  
 

 V našem životě je mnoho věcí, které tomuto 
rozhodnutí brání, nebo se ho usilují zvrátit. Těch se 
musím pomalu [raději rychle], ale jistě zbavovat. To je 
bolestivé.  
 

 Prvním výtěžkem mého rozhodnutí pro Krista je, že 
se stávám lepším člověkem. Moje úsilí přináší první 
plody, sláva mi, Bůh ze mě jistě má radost. A víte co? 
Opravdu má. Ale nespokojí se s tím. My možná ano, ale 
on ne. Vypůjčím si slova jiného velkého křesťanského 
myslitele Georgea MacDonalda: ́ každého tatínka potěší 
první krůčky jeho dítěte. Přesto by se žádný otec 
nespokojil s ničím menším, jež s pevnou mužnou chůzí 
dospělého syna. Podobně je to s Bohem – je snadné ho 
potěšit, je těžké ho uspokojit́ .  
 

 Čím opravdovější je naše úsilí, tím citlivější začne 
být naše svědomí. Za hrubým harampádím, které jsme 
vyhodili, nacházíme další a další věci, které 
s Kristovým duchem neladí. Nejde jenom o skutky, jde 
i o slova a myšlenky. Leccos vylepšíme, zmírníme… 
ale dojdeme do bodu, kdy zjistíme, že na to nemáme. 
To je to Pavlovo j́á nešťastný člověk! Kdo mě 
vysvobodí od těla propadlého této smrti?  ́[Ř 7:24].  
 

 Co zbývá? Mohu si říci, na víc nemám, bude to 
muset stačit. Basta. To se podobá rezignaci a po ní 
následuje regrese. Pomalu upadám zpět do starého 
života. Nazval bych to spokojenost s málem, nebo 
spokojenost sám se sebou. Řešení to ale není. Může mě 
to vést k beznaději a zoufalství a k tendenci všechno 
vzdát, protože to nemá smysl. Opustit víru a jít jinou, 
starou cestou. To ale také není řešení.  
 

 Řešením je Pavlova otázka: ́ Kdo mě vysvobodí́  [Ř 

7:24] a následně jeho odpověď: J́e to možné skrze Ježíše 
Krista, našeho Pána  ́[Ř 7:25]. Nepotřebujeme jen vylepšit 
svůj život, nestačí je naslouchat Božím radám do života, 
nestačí jen prosit o Boží pomoc, potřebujeme 
VYKOUPENÍ.  

O. Pavel – Reverend 
 

NEZBEDŮV HUMOR 
 

Ptá se babička vnoučete: „Tak co, Fanoušku, chodíš 
rád do školy?“ „Chodím, babičko. A ze školy taky. 
Akorát to mezi tím mě nebaví.“ 
 

 

MODLITBA ZA UKRAJINU 
 

Sestry a bratři,  
věříme v sílu společné modlitby, proto vás 
všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k 
závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně 
s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili 
takto:  
 

Dobrý a milosrdný Bože, 
 

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a 
miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do 
Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité 
situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové 
státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k 
vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za 
všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. 
Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe 
šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a 
dokážeme si navzájem odpouštět.    
 

Otče náš, …   Zdrávas, Maria, …  
 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.  
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, … 
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, … 
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, … 
Sv. Václave, patrone míru, … 
Maria, Matko Boží a Královno míru, …   
 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.  
 

 

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý 
páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té 
doby, než se situace uklidní. 
 

Vaši čeští a moravští biskupové 
 
 
AFORISMUS 

Dnes pochybujeme o tom, čemu se vždycky 
věřilo, a věříme tomu, o čem se vždycky 
pochybovalo. 
 

Pavel Kosorin 

SLOVO NA NEDĚLI 
 

  

8. neděle v mezidobí  27.2.2022 
 

CÍRKEV A SVĚT 

26. Kdo mě vysvobodí…? 
OK É N KO  O. PA VL A …  
 

Děti, dívejte se, tak takhle šplhá veverka.  


