
galilejské Kány, synové Zebedeovi, a ještě jiní dva z 
jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ 
Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a 
vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už 
nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci 
nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, 
nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ 
On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a 
najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro 
množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, 
řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, 
že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty byl totiž 
oblečen jen nalehko - a skočil do moře. Ostatní 
učedníci dojeli s lodí - nebyli od země daleko, jen tak 
asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili 
na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu 
a vedle chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, 
které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na 
zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A 
přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je 
vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho 
neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš 
přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo 
už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém 
zmrtvýchvstání. Když posnídali, zeptal se Ježíš 
Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě více 
než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě 
miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ Podruhé se 
ho zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ 
Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš 
mu řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se ho potřetí: 
„Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, 
že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl 
mu: „Pane, ty víš všechno - ty víš, že tě miluji.“ Ježíš 
mu řekl: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: 
Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, 
kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě 
přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby 
naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech 
ho vyzval: „Následuj mě!“ 
 
 
 
 

  
 

 
 

1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41 
 

 Podle katechismu jsme se snad naučili vyjmenovat 
dary Ducha svatého: dar moudrosti, rozumu, poznání, 
rady, síly, zbožnosti, bázně Boží… Zapomínáme však 
na to, že Duch svatý nám především umožňuje ‚víc  
 poslouchat Boha než lidi‘. 
 

 Velekněz začal apoštoly vyslýchat: „Přísně jsme vám 
přece přikázali, že v tom jménu už nesmíte učit. Přesto 
však Jeruzalém je plný toho vašeho učení a chcete na 
nás přivolat pomstu za krev onoho člověka.“ Ale Petr a 
ostatní apoštolové na to řekli: „Více je třeba poslouchat 
Boha než lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy 
jste ho pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po 
své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál 
obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto 
událostí, stejně i Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo 
ho poslouchají.“ Dali apoštoly zbičovat a zakázali jim 
mluvit ve jménu Ježíšově. Pak je propustili a oni 
odcházeli z velerady s radostí, že směli pro to jméno 
trpět příkoří. 
 

2. čtení: Zj 5,11-14  
 

 Vykoupených lidí, kteří oslavují Krista, je nesčetné 
množství. Pane, dej abychom mezi ně mohli jednou 
patřit i my. 
 

 Já, Jan, měl jsem vidění a uslyšel jsem hlas velkého 
množství andělů shromážděných kolem trůnu, bytostí 
a starců - bylo jich na milióny a stamilióny - a volali 
silným hlasem: „Beránek, který byl zabit, si zaslouží, 
aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu, čest, slávu i 
chválu!“ A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, v 
podsvětí i na moři, a vše, co je v nich, jsem slyšel volat: 
„Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší chvála, 
čest, sláva i moc na věčné věky!“ Tu ony čtyři bytosti 
přidaly: „Amen!“ a starci padli na tvář a poklonili se. 
 

Evangelium: Jan 21,1-19  
 

  Ježíš si paradoxně nevybírá za hlavu své církve 
učedníka, ‚kterého nejvíce miloval‘. Spoléhá na Petra, 
který ho sice zradil, ale také projevil lásku k Pánu Ježíši 
svojí pokorou a věrnosti.   

 Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u 
Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě 
Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 

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 LU x x x x x x ŠD 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro mnoho lidí patří Ježíš k nejvýznamnějším 
osobnostem dějin lidstva. Pro křesťany je Ježíš pravý Bůh 
a pravý člověk. Jeho život zachycuje Nový zákon, zvláště 
evangelia. Co o Ježíšovi vlastně víme? Co o něm lze zjistit 
z Bible? Zkus doplnit údaje o Ježíšovi do tabulky. 
 

 
 
 
 
 

 \ 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   
 Zmrtvýchvstání je obratem. Obratem od tmy ke světlu, od strachu, marnosti a nesmyslnosti noci k novému 
úkolu, nové naději, nové budoucnosti. Kdekoliv Ježíš vstoupí na břeh našeho života, tam začíná nové ráno. 
Tam získává život smysl a střed.. 
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 

• Při sbírce na pojištění kostelů a církevních budov minulou neděli bylo vybráno 12.862,- Kč. Děkujeme 
všem, kdo do sbírky přispěli. Děkujeme také za dary v měsíci dubnu: 5 tis., 2,5 tis. a 2x 500,- Kč. 
 

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

• Setkání těch, kdo se starají o květinovou výzdobu kostela, bude v neděli 1.5.2022 na faře v 
Sebranicích po májové (cca v 18,45 hodin). Zváni jsou i ti, kdo by se rádi do této aktivity nově zapojili. 
 

• V neděli 8.5.2022 bude sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců. 
 

• 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. 
 

• V sobotu 21.5.2022 bude farní pouť za P. Zdeňkem Kubešem do Náchodu a okolí. Zapsat se můžete 
na seznam v zákristii. Bližší informace budou ve vývěsce nebo na webových stránkách farnosti 
www.farnostsebranice.cz.  
 

Vyplněnou tabulku můžeš donést (poslat) na faru do 4.5.2022, kde 
na tebe čeká sladká odměna. 
 

 ICHTHYS (řecky ΙΧΘΥΣ) znamená „ryba“ 
Tento symbol používali první křesťané jako tajné 
heslo, když byli pronásledováni. Pokud vezmeš 
jednotlivé znaky, dostaneš první písmena slov - 
Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel.  
 

 V dnešním evangeliu Petr jako rybář uslyšel od 
Pána Ježíše: Od nynějška budeš lovit lidi. Už 
nebude lovit na moři, ale bude získávat lidi 
láskou, tak, jak to uvidí u Ježíše. 
 

 Myslíš si, že se i ty můžeš chovat k druhým 
lidem (rodičům, kamarádům) podobně jako Ježíš? 
 



      Příští redakční uzávěrka: 4.5.2022. 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  

 

SLOVO NA NEDĚLI 
 3. neděle velikonoční  1.5.2022 

 

CÍRKEV A SVĚT 

CÍRKVE NA UKRAJINĚ 
 

 Na Ukrajině působí v současné době jednak 3 
pravoslavné církve (Moskevského patriarchátu, 
Kyjevského patriarchátu a autokefální - 
samostatná), dále je zde církev řeckokatolická 
(UŘKC), římskokatolická a některé 
denominace protestantských církví. Nejsilnější 
je Ukrajinská pravoslavná církev Kyjevského 
patriarchátu, ke které poslední dobou přestupuje 
velká část pravoslavných ukrajinských farností 
Moskevského patriarchátu, kvůli jeho vazbám 
na Kreml. 
 

 Významné postavení má zvláště poslední 
dobou Ukrajinská řeckokatolická církev, 
v jejímž čele je arcibiskup Svjatoslav Ševčuk. 
Byl to právě on, který se už během Majdanských 
protestů (v letech 2013-2014) odvážně postavil 
proti prokremelské a zkorumpované vládě 
oligarchů, na stranu spravedlnosti a práva, ve 
prospěch prostého lidu. V současném válečném 
období upozorňuje arcibiskup Ševčuk, že ani 
nyní v době válečných hrůz nesmíme 
zapomínat, že nestačí jen bojovat proti zlu, ale je 
třeba také konat dobro. V tomto duchu nyní 
probíhá na Ukrajině i úspěšná spolupráce 
s římskokatolickou církví. 
 
NÁBOŽENSKÝ KONGRES  
 

 Papež František by se chtěl zúčastnit 
náboženského kongresu, který by se měl letos 
konat v hlavním městě Kazachstánu Nur-
Sultanu (dříve Astana), jak se zmínil ve 
videohovoru s tamním prezidentem. První 
kongres se tam konal roku 2003 po vzoru dne 
modlitby za světový mír, který svolal papež Jan 

 Budu se ještě chvíli zabývat tím, čemu říkáme 
dědičný hřích [též dědičná vina, prvotní hřích, prvotní 
vina]. Především musím zdůraznit, že tento fakt, či stav 
lidstva, není hřích, a není dědičný. Je to charakteristika 
stavu, ve kterém se lidstvo od počátku nalézá. Používám 
rád termín lidský úděl. Vposled je ale málo důležité, jaký 
termín použijeme.  
 

 O lidském údělu hovoří 1.Kniha Mojžíšova, Gn 2-3. 
Podotýkám, že kpt 1-11 knihy Genesis nejsou popisem 
historických událostí. Stručně řečeno: jde o tzv narativní 
[vyprávěnou] teologií – která sděluje teologické 
[náboženské] skutečnosti [pravdy], oděna do hávu 
historiografické formy. Dějinám se nevymyká, ale není 
jejich popisem. Nebo tzv zpětné proroctví, které podává 
Bohem inspirované* sdělení o skutečnosti, původu, 
stavu a smyslu počátků světa, člověka, zla…aj.  
 

 Jeden pohled na lidský úděl jsme již uvedli [sr kpt.20 
a 32 o nekončeném stvoření člověka]. Podívejme se na 
něj z biblického pohledu knihy Genesis. Nepůjde ale o 
celkový výklad Gn 2-3, všimneme si jen některých 
aspektů.  
 

 Vyprávění obsahuje Boží varování [zákaz] ́ nejíst ze 
stromu poznání dobra a zla  ́ [sr Gn 2:17]. Člověk, 
sveden hadem, toto varování nerespektoval a nese 
důsledky svého činu – ztratil přístup ke stromu života, 
před čímž ho Bůh varoval. Dále se říká, jakým 
způsobem se Bůh se vzniklou situací vypořádá – 
śemeno ženy potře hlavu hada  ́[sr Gn 3:15], a tím bude 

onen neblahý stav zvrácen. Hovoříme o pádu člověka a 
Božím zaslíbení – o vykoupení [vytržení] ze vzniklé 
situace.  
 

 Jaký je smysl příběhu? Gn 2-3 hovoří o tom, jaká je 
realita vztahů mezi Bohem a stvořením [člověkem]. Bůh 
je Bůh a člověk je stvoření, na Bohu zcela závislý. Je to 
Bůh, který určuje [zná] pravidla a pravdivost těchto 
vztahů [jakýsi smysluplný návod k použití]. Bůh se o 
stvořeného člověka láskyplně stará a dává jeho životu 
poslání a smysl. Pečovat o stvoření, střežit svůj domov, a 
zachovat pravdivost vztahů. Slovo poznání [zde dobra a 
zla] v Písmech nevyjadřuje aktivitu intelektu, ale 
bytostné přilnutí. Znát znamená zakusit, ochutnat, dát se 
a přijmout, ztotožnit se… Co je dobré [pro člověka] a co 

ne, ví Bůh. Vždyť je jeho tvůrcem. Poznání dobra a zla 
znamená vlomit se do Božího hájemství [sr ´budete 
jako Bůh  ́Gn 3:5]. Ustanovit se arbitrem toho, co je pro 
mne dobré a co zlé. Být na Bohu nezávislý. Sám si 
rozhodnout o svém štěstí. Důsledkem je, že zlo, která 
člověk ochutnal, ho zcela ovládlo, a oddělilo od Boha – 
a tím od života.  
 

 Boží varování: ´V den, kdy z něho pojíš, smrtí 
zemřeš́  [Gn 2:17] se obvykle chápe jako hebraizmus, 
s významem ´musíš zemřít́ . Můžeme ale v pochopení 
těchto slov jít dál: ´Smrtí nevejdeš do života, ale do 
smrtí . Přirozený život [biblicky bios], který člověk má, 
se přirozeně uzavírá smrtí. Smrt je přirozený úděl 
člověka. Ale Božím záměrem je, aby smrtí vešel člověk 
do života. Do Božího nestvořeného, nadpřirozeného, 
věčného života [biblicky zóé]. To je součástí 
obdarování a láskyplné Boží péče o člověka. Následek 
lidské vzpoury však je, že se člověk odřízl od Boha a 
smrtí nevstupuje do života [zóé], ale do smrti [šeól] – 
kde Bůh není přítomen. Je to stav jakéhosi bytí-nebytí 
bez Boha: ´Tebe nechválí šeol, tebe nevelebí smrt… 
nedoufají v tvou věrnost [pravdu], kdo sestupují do 
jámy  ́[Iz 38:18].  
 

 Ještě jednou zdůrazňuji: Zde nejde o nějaké 
neurčité mytologické vyprávění. Boží slovo nám 
nesděluje kdy, kde a jak člověk propadl zlu. Sděluje 
nám stav a situaci člověka, jaká od počátku je [sr 
nedokončené stvoření člověka].  
 

 [*inspirace je z latinského in-spiró tj v-dechnuto – 
rozuměj Duchem svatým sr 2P 1:20n].  
 

O. Pavel – Reverend 
 

 
 

	 
 

33. Smrtí zemřeš 
OK É N KO  O. PA VL A    
 
 

Pavel II. do Assisi o rok dříve v reakci na 
atentáty z 11. září 2001. Tématem letošního 
sedmého ročníku bude „Role představitelů 
světových a tradičních náboženství 
v společensko-duchovním rozvoji lidstva 
v postpandemickém období“.  
 

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

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
 

 V Sebranicích budou májové v neděle od 18,00 
hodin a nepovedou je kněží, ale farníci. Májová 
pobožnost nemá pevně daný řád, proto si ji každý 
může udělat po svém. (růženec, litanie, písničky, 
příběhy, svědectví atd.).  
 

Zapište se, prosím, kdo má zájem, ve velké 
síni. První májová začne v neděli 1.5.2022.  
 

Honzík Šplíchal 
 

 

Májové v Lubné budou v květnu vždy v 
pondělí, úterý, středa v 18,00 hodin, 
v Širokém Dole v úterý a na Lezníku ve 
středu, vždy po mši svaté. 
 

 

O SVATÉ RODINĚ 
 

Čeněk Maria Tomíško 
 

Je svatost snad něčím mimořádným?  
Tak často ptá se lidský ret.  
Proč důkazem Ti není pádným,  
co za vzor dává Nazaret.  
Kde svatosti bys našel více?  
A s čím se Tvůj zrak nesetká? 
Hleď Josef s Hochem u hoblice  
a Matka pilně plátno tká.  
V té nazaretské škole ctností  
to učení ať chápu rád,  
jít cestou denních povinností,  
a přitom Boha milovat. 
 

	

NEZBEDŮV HUMOR	
	

Povídá zubní lékařka Karlíkovi: 
„Nemusíš ta ústa tolik otvírat.“ 
„Vždyť jste mi říkala, že musíte do úst s 
kleštičkami.“ 
„To musím, ale já zůstanu venku.“ 
 
Nápis u domovního zvonku šetrného Skota: 
Prosím, nezvoňte, každou čtvrthodinu 
vyhlížím z okna! 
 


