
zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po 
těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci 
viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj 
vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po 
těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha 
Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou 
odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny 
nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, 
nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu 
říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: 
„Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a 
nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou 
ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho 
učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel 
zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj 
vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a 
podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého 
boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu 
odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: 
„Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo 
neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými 
učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v 
této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, 
abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou 
abyste měli život v jeho jménu. 
 
 

KORUNKA MILOSRDENSTVÍ 
(modlí se na klasickém růženci) 
 

Začíná znamením kříže Ve jménu Otce i Syna 
i Ducha svatého a pokračuje modlitbami Otče 
náš, Zdrávas, Věřím v Boha.  
 

 Dále se pětkrát opakuje desátek, složený z 
modlitby Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, 
Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a 
našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy 
naše i celého světa na zrnkách pro Otče náš a 
desetkrát opakované věty Pro jeho bolestné 
utrpení smiluj se nad námi a nad celým světem 
na zrnkách pro Zdrávas.  
 

 Korunka je pak zakončena modlitbou, která 
se skládá z třikrát opakovaného: Svatý Bože, 
Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad 
námi a nad celým světem. 
 

 
 

1. čtení: Sk 5,12-16  
 

 Moc vzkříšeného Krista se hned od počátku projevuje 
v jeho církvi skrze apoštoly. Lidé jsou uzdravování nejen na 
těle, ale především na duši: mnozí přijímají víru v Pána. 
 

 Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v lidu. 
Všichni se jednomyslně shromažďovali v Šalomou-
nově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval 
připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou úctou. Stále rostl 
počet mužů i žen, kteří přijímali víru v Pána. Dokonce i 
na ulici vynášeli nemocné a kladli je na lehátka a na 
nosítka, aby, až půjde Petr okolo, alespoň jeho stín padl 
na někoho z nich. Také z okolních měst se sbíhalo do 
Jeruzaléma mnoho lidí a přinášeli nemocné i trápené 
nečistými duchy; a ti všichni byli uzdravováni. 
 

2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19 
 

 Začátek Janovy apokalypsy líčí apoštolovo setkání 
se vzkříšením a oslaveným Kristem. On je živý, který 
má moc nad smrtí i podsvětím. 
 

 Já, Jan, váš bratr, účastník vašich soužení, Království 
i trpělivosti v Ježíši, dostal jsem se pro hlásání Božího 
slova a pro svědectví o Ježíšovi na ostrov, který se 
jmenuje Patmos. A jednou v den Páně jsem upadl do 
vytržení a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk 
polnice: „Své zjevení napiš do knihy a pošli sedmi 
církevním obcím.“ Obrátil jsem se, abych se podíval po 
tom hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se obrátil, 
uviděl jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch 
svícnů postavu podobnou Synu člověka, oblečenou do 
řízy a přepásanou na prsou zlatým pásem. Když jsem 
ho uviděl, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. On na mě 
položil pravici a řekl: „Nic se neboj! Já jsem První i 
Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky 
věků a mám klíče od smrti a podsvětí. Napiš tedy své 
vidění: nynější i to, které přijde později.“ 
 

Evangelium: Jan 20,19-31 
 

  Evangelista popisuje, jak pán přichází poprvé po 
zmrtvýchvstání mezi své učedníky. Nezahrnuje je 
výčitkami za jejich předchozí zbabělé chování. 
Naopak nabízí jim hned první mi slovy jeden 
z největších darů – dar pokoje.   

 Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde 
byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
24.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
7,00 x x    SEB SEB SEB SEB     SEB  x 
7,30 SEB    SEB 1) x x x x x SEB 
9,00 SEB x x x x x x SEB 

10,30 SŽ x x x x x x LU 
18,00 x x x  x x     SEB 2) LU x 
18,30 x x ŠD LE LU SEB x x 

  

1) Soukromá 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 \ 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   
 U sv. apoštola Jana čteme: Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání. To, co přináší 
lidem Ježíš, není k trápení, naopak osvobozuje každého člověka. Ovocem setkání s ním je pokoj. 
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 

• V neděli 24.4.2022 je sbírka na pojištění kostelů a církevních budov. 
 

• V neděli 24.4.2022 bude ve 14,00 hodin žehnání polí. Žehnání proběhne u kaple sv. Jana 
Nepomuckého „Na Kněžství“. 
 

• V příštím týdnu od 26.4.-30.4.2022 probíhá ve Fryštáku 2. část Kapituly salesiánů. Z toho důvodu 
nebude vyučování náboženství ve středu (5. třída) a v pátek (4. třída). V těchto dnech se v důležitých 
věcech obracejte, prosím, na P. Pavla Kadlečíka.  
 

• V neděli 1.5.2022 bude na prostranství před kostelem v Sebranicích žehnání kol. 
 

• Den matek oslavíme v Sebranicích v neděli 8.5.2022 od 14,00 hodin v KD Sebranice a na Lezníku od 
14,00 hodin na hasičském hřišti a v Lubné v neděli 15.5.2022 od 14,00 hodin v kině Lubná 207. 
 

• Bohoslužby ve Stříteži budou prozatím pouze v neděle v rámci pravidelného střídání bohoslužeb ve 
filiálních kaplích. 
 

• V kapli na Lezníku jsou obnoveny modlitby za Ukrajinu: neděle v 18,00 hodin, středy po mši svaté. 

Zpracováno podle - www.kna.cz  

Úspěšní luštitelé mohou zaslat řešení na farní e-mailovou adresu: 
farnost@farnostsebranice.cz Malá odměna čeká na tebe J  

Tomáš řekl Ježíšovi: 
 

Pán můj a Bůh můj! 
 

Ježíš mu odpověděl:  
 

uvěřil jsi, protože jsi 
mě viděl. Blaze těm, 
kdo neviděli a přesto 
uvěřili! 



      Příští redakční uzávěrka: 27.4.2022. 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  

vzdělávání svých dětí. Stát má povinnost toto 
vzdělání umožnit. 
 

 Na církevní rovině se prolíná vzdělání s 
evangelizací a podporou integrálního rozvoje 
člověka. Katolické školství má vytvářet 
společenství prostoupené evangelním duchem 
svobody a lásky. Katolické vzdělávací instituce 
nemají být uzavřenými ostrovy. Nemají ztrácet 
misijního ducha. Mají pěstovat zdravé vědomí své 
vlastní křesťanské identity. Pokud stát tato práva 
omezuje a nutí katolické školy k chování, které 
není v souladu s doktrinální a morální 
důvěryhodnosti církve, nebo je v rozporu s 
náboženskou svobodou, je nutné se bránit. 
 

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

 

BÍLÁ NEDĚLE  
 

 (latinsky Dominica in albis, 2. neděle 
velikonoční) je posledním dnem velikonočního 
oktávu. Název této neděle pochází ze zvyku, že 
nově pokřtění (tzv. neofyté) tohoto dne naposledy 
nosili bílé roucho, do něhož byli oblečeni při křtu 
o velikonoční vigilii. Liturgická barva dne je bílá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dne 30. dubna 2000 stanovil papež Jan Pavel 
II. pro katolickou církev na přání polské řeholnice 
Faustyny Kowalské tento den jako neděli Božího 
milosrdenství. 
 
 

 

SLOVO NA NEDĚLI 
 2. neděle velikonoční  24.4.2022 

 

CÍRKEV A SVĚT 

ZELENÝ ČTVRTEK PAPEŽE  
 

 Obřady Zeleného čtvrtku měl letos papež 
František ve věznici v Civitavecchia, kde je 530 
vězňů různého věku a národností, většinou žen a 
370 dozorců. Papeže přivítala vězeňská policie a 
různé autority, včetně ministryně spravedlnosti a 
také děti s balónky. Ředitelka věznice ve svém 
pozdravu nepopírá problémy domu přicházející 
zvenčí: násilí, duševní poruchy, závislosti, 
sociální vyloučení, ale připomíná také pozitivní 
restarty, nové naděje a cíle. 
 

 Ve vězeňské kapli při mši sv. umýval papež 
nohy 9 mužům a 3 ženám různého věku a 
národnosti. Ve spontánně přednesené homilii 
papež zdůraznil nutnost a důležitost odpuštění a 
služby jeden druhému, k čemuž nás Kristus 
vyzval svým příkladem, když umyl nohy i 
Jidášovi, o kterém věděl, že ho zakrátko zradí.  
 

 Po obřadech papež hovořil s vězni a se zájmem 
si prohlížel mnoho různých dárků, které dostal, 
vše zhotovené z chudých materiálů: sošky ze 
dřeva a z měděného drátu, různé kresby, košíky s 
rostlinami atd.  
 

 Celá návštěva trvala dvě hodiny, ale jak se zdá 
dopad bude mít mnohem delší. 
 

KATOLICKÉ ŠKOLSTVÍ 
 

 Vatikánská Kongregace pro katolickou 
výchovu vydala instrukci o identitě katolických 
škol. V instrukci se připomíná, že „církev je 
matka a učitelka“ a tedy že výchova je podstatnou 
součástí poslání církve. Instrukce upozorňuje na 
základní principy: právo na vzdělání pro všechny, 
spoluodpovědnost všech, zvláště pak rodičů, kteří 
mají v prvé řadě právo rozhodovat o způsobu 

  Pokusme se shrnout, co jsme zatím řekli. 
Stvoření vychází z Boží ruky jako velmi dobré [sr Gn 
1:31], smysluplné a neodvratně směřuje ke svému 
dovršení. Nic a nikdo v tom nemůže Bohu zabránit [sr 
Zj]. Bůh tvoří podle svého charakteru a stvoření Boží 
charakter, včetně jeho dobroty, odráží. Je mu 
podobné, je jeho obrazem. V nejvyšší míře to platí o 
člověku, ale stvoření člověka, není dokončené. Boží 
obraz [H célem] je v něm pouze potenciálně, jako 
reálná možnost, k níž může každý člověk směřovat a 
také dospět. Svatá Písma jsou svědectví o Živém 
Bohu, který jest a který jedná a skrze své tvůrčí 
slovo/Slovo vede člověka k jeho dovršení. Tvoří 
nového člověka v němž bude v nás – avšak pouze za 
naší svobodné spolupráce – Boží obraz plně 
realizován. To je, z jednoho zorného úhlu, pohled na 
stav, ve kterém se lidstvo nachází.  
 

 Boží slovo – a smysl lidského života – není 
prvotně o morálce, ale o Božím tvůrčím díle 
s člověkem, pro člověka a v člověku. V křesťanské 
koncepci víry nejde prvotně o to, jak žijeme, protože 
standardy Božího charakteru jednoduše nedokážeme 
ze svých vlastních zdrojů naplnit. To také konstatuje 
sv. apoštol Pavel ve výše citovaném slově [Ř 7:14-
25]. Tomu odpovídá také naše zkušenost. Kdo je 
k sobě pravdivý, ví, že v našem lidském bytí vládne 
hřích – zlo, lež.  
 

 V Božím dobrém stvoření je tedy přítomný 
cizorodý, nepřátelský prvek – zlo, hřích, lež. Kde se 
zlo vzalo? Proč to Bůh připouští a trpí? Kdo je za zlo 
zodpovědný? Má Bůh vůbec moc a vůli se nějak se 
zlem vypořádat, a odstranit ho?  
 

 Podobných otázek bychom mohli položit více. 
Ne na všechny máme vyčerpávající odpověď. Bůh 
nám je nedává. Ale odpovědi, které Bůh dává, jsou 
dostatečné k tomu, abychom věděli, co máme dělat, 
kam směřovat, a tak mít naději…  
 

 Bůh je pravda [světlo]. Opak pravdy je lež [tma]. 
Pravda je tvůrčí, lež je destruktivní. Hřích, zlo je lež. 
Lež je typem hříchu. Bytostná vzpoura proti pravdě. 
Bůh zlo nestvořil, ani nemohl. To by popíral sám 
sebe… Bůh však stvořil [připustil, riskoval] možnost 

zla, hříchu, lži tím, že stvořil svobodné bytosti. Bez 
svobody by ve stvoření nemohla existovat láska.  
 

 Lásku nelze vnutit ani vynutit, lze ji jen 
svobodně darovat a svobodně přijmout. Láska je 
podstatou, nejvyšším principem, všeho bytí, protože 
´Bůh je láska  ́ [1J 4:8.16] sám v sobě, ve svém 
trojičním, vztahovém, nestvořeném bytí. Stvoření je 
– skrze svobodné bytosti – pozváno k účasti na této 
lásce v pravdě. Svoboda by však nebyla možná, 
kdyby neexistovala možnost si cestu lásky a pravdy 
nevybrat.  
 

 Zodpovědnost za existenci zla nenese Bůh, ale 
stvořené svobodné bytosti. Prvotně padlí andělé, 
kteří cestu pravdy a lásky odmítli, jak dosvědčuje 
Ježíš – ´ďábel je od počátku vrah, lhář a otec lži  ́[sr 
J 8:44]. Vzbouřili se proti pravdě své stvořenosti z 
Boží lásky. Druhotně pak, jak dosvědčují Písma, 
nese zodpovědnost za zlo padlé lidstvo, které 
ďábelské lži přitakalo. Důsledek této vzpoury pro 
člověka je trvalý stav ztráty Boha [či ztráty vědomí 
Boží blízkosti]. Stav, který nám brání přístupu 
k Bohu – stav smrti. Pro člověk je nemožné tento 
stav zvrátit. Nežijeme v pravdě, žijeme ve lži. J́sme 
nejen nedokonalí lidé, kteří potřebují růst, jsme také 
vzbouřenci, kteří potřebují složit zbraně  ́[C.S.Lewis: 
Problém bolesti].  
 

 Avšak ´Co je nemožné u lidí, je možné u Boha  ́
[L 18:27]. Bůh ve Vtělení, v člověku Ježíši Kristu, 
vstoupil do našich dějin a udělal to, co my sami, 
z našich lidských zdrojů, schopni udělat nejsme. 
Vzal všechno zlo na sebe a na kříži ho definitivně 
zničil, porazil jeho původce – Zlého, ´rozdrtil hlavu 
hada  ́[sr Gn 3:15]. 
 

O. Pavel – Reverend 
 

NEZBEDŮV HUMOR 
 

	 
 

32. Pravda a lež  
OK É N KO  O. PA VL A,    pokračování  
 

Potkají se dva spisovatelé. 
„Četl jsem váš poslední román. Zajímavý. 
Kdo vám ho napsal?“ 
„Jsem potěšen, že se vám líbil. A kdo vám ho 
četl?“ 
 

„Spravedlnost bez 
milosrdenství je 
tvrdost.“ 
 

Tomáš Akvinský 


