
Evangelium: Jan 8,1-11  
 

 Janovo evangelium představuje nám Krista plného 
moudrosti a milosrdenství, který sice odsuzuje hřích, 
ale ne hříšníka. 
  
 Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase 
objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On 
se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a 
farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. 
Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena 
byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v 
Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš 
ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho 
měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal 
prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat 
otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez 
hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se 
opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým 
se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před 
ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? 
Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ 
Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už 
nehřeš!“ 
  
 

  
 
 

 
 

1. čtení: Iz 43,16-21   
 
 Prorok Izaiáš vlévá naději lidem, kteří žili 
v babylonském zajetí bez naděje. Bůh přece umí 
vytvořit cestu i na poušti, proto může dát i skleslému 
lidu novou cestu plnou pokoje. 
 
 Tak praví Hospodin, který vytvořil v moři cestu, v 
mohutných vodách stezku, který vyvedl vozy i koně, 
vojsko i silné reky; všichni spolu leží, již nevstanou, jako 
knot zhasli, dohořeli. „Nevzpomínejte na věci minulé, 
nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci 
nové, teď již vzcházejí, což to neznáte? Cestu vytvořím 
na poušti a řeky na neschůdných místech. Divoká zvěř 
mě oslaví, šakalové a pštrosi, že jsem dal vodu na poušti, 
řeky na neschůdných místech, abych napojil svůj lid, 
svého vyvoleného. Ten lid jsem stvořil pro sebe, bude 
hlásat mou chválu.“ 
 
2. čtení: Flp 3,8-14 
 
 Apoštol Pavel ujišťuje Filipany, že se nezabývá tím, 
co je už za ním, ať jsou to úspěchy, či prohry. Běží za 
odměnou, jíž je samotný Bůh. A tento cíl je přece 
neporovnatelně větší než to, co už patří minulosti. 
 
 Bratři! Všecko považuji za škodu ve srovnání s oním 
nesmírně cenným poznáním Ježíše Krista, svého Pána. 
Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za 
bezcenný brak, abych mohl získat Krista a byl s ním 
spojen; nemám přece vlastní spravedlnost, která se získá 
zachováváním Zákona, ale tu, která se dává tomu, kdo 
věří v Krista, totiž tu, která přichází od Boha a (spočívá) 
na víře. Tak na sobě poznám Krista i moc jeho 
zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protože umřel 
on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, jak doufám, 
dosáhnu i vzkříšení z mrtvých. Tím neříkám, že už bych 
toho dosáhl nebo že už jsem dokonalý; ale ze všech sil 
se snažím to uchvátit, protože i mne samého uchvátil 
Kristus Ježíš. Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to 
uchvátil. Ale o jedno mi jde: nedbám na to, co je za 
mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. Běžím k 
cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh 
povolal skrze Krista Ježíše. 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÚVOD DO NEDĚLNÍ LITURGIE – 5. NEDĚLE POSTNÍ  
 Biblické texty dnešní neděle mluví o budoucnosti. Jaká bude, co nás všechno čeká? Máme zkušenost, že to, 
co je nové, nemusí být ještě dobré. Zkušenost Izraelitů nás poučuje, že dobré je to, co tvoří Bůh. Jemu můžeme 
svěřit sebe i svou budoucnost. 

FARNÍ OHLÁŠKY   
 

• Od 8.-10.4.2022 bude na Borku víkendovka pro mládež ze 7.-9. třidy. Čeká vás společný 
program, ve kterém budete mít možnost poznat své kamarády neobvyklým způsobem.  
Neváhejte a přihlaste se na webu farnosti. 
 

• V neděli 10.4.2022 je sbírka pro celostátní setkání mládeže v Hradci Králové a SDM 
v Lisabonu. 
 

• V pondělí 11.4.2022 bude od 14,00 hodin úklid kostela na Velikonoce. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc. 
 

• Změna bohoslužeb ve všední dny v Lubné a v Širokém Dole na 18,30 hodin proběhne od 
5.4.2022. Začátek bohoslužeb ve Stříteži bude oznámen později. 
 

• Tým animátorů zve děti a mládež od 1. do 9. třídy na Výtvarnou víkendovku, která se bude 
konat 6. až 8.5.2022 na faře v Sebranicích.  

 

• UPOZORNĚNÍ: prosíme maminky ministrantů o vyprání rochet, které si dnes (3.4.) vezmou 
ministranti domů. 

KŘÍŽOVÁ CESTA  
Co to je a proč se ji modlíme? 
 

 14 zastavení křížové cesty nám připomíná, kolik 
těžkých věcí Ježíš prožil a vydržel poté, co byl 
vydán k ukřižování. To je událost, která se odehrála 
až na Velký pátek, který slavíme těsně před 
Velikonocemi. Protože ale máme celou postní dobu 
prožívat tak, abychom se obrátili a co nejvíce 
přiblížili k Ježíši, mohou nám k tomu být jednotlivá 
zastavení dobrými pomocníky. 
 

 Pán Ježíš jako člověk během svého života na zemi 
prožil mnoho různých bolestí a těžkostí, třeba i 
takových, jaké prožíváme my. Proto nám rozumí. 
Kromě toho ale jako Bůh může vstupovat do našich 
srdcí, proměňovat je, uzdravovat a posilovat. Záleží 
ale také i na nás, nakolik jsme ochotni ho pozvat 
do svého života a uvěřit mu. Křížovou cestu se  

Pokračování na další straně 

Pokračování KŘÍŽOVÁ CESTA 
 

lidé většinou modlí společně, především v pátek a v době postní. Můžeme se ji ale modlit klidně 
i sami, kdykoli, a není vůbec nutné projít všechna zastavení. Důležité je chtít se setkat s Ježíšem 
a pustit ho do svých starostí, zranění apod. 
 
 

Zkus vyrobit z čehokoli kříž (dřevo, kámen, kov, látka, výkres apod., vyfoť ho a pošli na farní adresu: 
farnost@farnostsebranice.cz  Každý kříž bude ohodnocen malou odměnou. 
 

 

Poslední neděle před 
Velikonocemi           
Počet zastavení křížové 
cesty (slovem)           
Na Zel. čtvrtek byla 
ustanovena svátost           
Událost, kterou se stala 
na Květnou neděli        do Jeruzaléma 

Velký pátek je den 
přísného           
Název krátkého období 
veselí před Popeleční středou           
Český světec s Ježíšovým 
křížem v náručí 

sv. 
Jan          

 

V tajence se skrývá název 
posledních tří dnů na 
přelomu postní a veliko-
noční doby. Zelený čtvrtek, 
Velký pátek a Bílá sobota 
se zkráceně nazývají:  
 

Velikonoční 
 
 

Řešení můžeš rovněž poslat na 
faru. 



      Příští redakční uzávěrka: 6.4.2022. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
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PROSBY K PANNĚ MARII 
 V mariánských svatyních po celém světě 25.3. 
zazněly modlitby k P. Marii za mír v Rusku a na 
Ukrajině. Z baziliky sv. Petra, kde papež František 
předsedal aktu zasvěcení Ruska, Ukrajiny a celého 
světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, se 
sborová modlitba rozezněla po celém světě: 
„Matko Boží a naše, slavnostně svěřujeme a 
zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci sebe, 
církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu. 
…Uhas nenávist, zmírni pomstu, nauč nás 
odpuštění“.  
 

 V Rusku byl akt zasvěcení prožíván se zvláštními 
emocemi. Moskevská arcidiecéze Matky Boží se 
shromáždila kolem svého pastýře mons. Paola 
Pezziho a apoštolského nuncia v Rusku, který 
výrazně zastoupil papeže. I v mariánské svatyni v 
ukrajinském poutním městě Zarvanica zazněla 
prosba o ukončení konfliktu. 
 

 Podnět k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie byl dán při třetím zjevení P. Marie ve 
Fatimě (13.7.1917) a později (13.6. 1929) Lucii v 
Tuy ve Španělsku, kdy P. Maria vyzývá k zasvěcení 
jejímu Neposkvrněnému Srdci a prohlašuje, že 
„Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ 
 
PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ 
 

 V poslední době je pozornost světa oprávněně 
zaměřena na válku v Ukrajině. To ale vůbec 
neznamená, že jinde na světě je klid a mír. Pokračují 
nepokoje v různých částech světa a nadále stále 
narůstá pronásledování křesťanů. Zatímco v r. 2018 
se to týkalo 240 milionů věřících, v r. 2021 to bylo 
už 360 milionů a nejsou žádné náznaky k obratu ke 
zlepšení. V pořadí států s nejhorším pro-
následováním se před dosavadní Severní Koreu 

 
       

 Z hlediska věčnosti je stvoření jeden jediný tvůrčí 
Boží čin. Náš lidský pohled je však jiný. Jsme součástí 
stvoření a nahlížíme [známe] jej jako dějinný proces 
– dějiny stvoření se odehrávající ve stvořené 
entitě prostoru a času, která naše vidění a poznání 
podmiňuje, omezuje, ohraničuje. Když čteme knihu 
přírody odhalujeme, že stvoření má svůj počátek, že 
není ukončené, ale stále probíhá a směřuje ke svému 
cíli – vrcholu. Bůh svět ne-stvořil [kdesi v minulosti] 
ale stále ho tvoří. Hovoříme o creatio continua 
[kontinuálním, průběžném, postupném, probíhajícím 
stvoření]. Žijeme uprostřed geneze vesmíru, 
uprostřed neustále probíhající tvůrčí činnosti Boží. 
Stejné svědectví nám zprostředkují i svatá Písma.  
 

 Při čtení knihy přírody také odhalujeme, že tvůrčí 
Boží dílo stvoření je smysluplné, postupné, 
progresivní* tj v průběhu času se rozvíjí, prohlubuje, 
obohacuje, směřuje ke strukturám stále 
komplexnějším… [neživá hmota, živý organizmus 
jednobuněčný, mnohobuněčný, lidské vědomí…]. 
V jazyku přírodních věd se tento proces označuje jako 
inteligentní projekt [nebo plán z angl: intelligent 
design]. Bůh tvoří podle svého smysluplného záměru. 
Z Jeho pohledu [v Jeho mysli] je však smysl a finalita 
stvoření na začátku. Tvoří jakoby od konce – 
z hlediska smyslu a vrcholu stvoření.  
 

 My poznáváme minulost a současnost stvoření, 
ale je před námi skryta jeho budoucnost. V žádném 
okamžiku dějin stvoření se jeho budoucnost nedá 
odhalit z jeho minulosti. Budoucnost stvoření je totiž 
vzhledem k jeho minulosti vždy radikálně nová, nově 
vynalézaná a utvářená. I tuto skutečnost nám 
dosvědčují Písma: ´Hle, činím něco docela nového a 
už to raší…  ́ [Iz 43:19] ´Ten, který seděl na trůnu, 
řekl: Hle, všecko tvořím nové́  [Zj 21:5]. 
S budoucností stvoření nás může seznámit jen jeho 
Tvůrce. A my říkáme, že to udělal. Tuto odpověď 
nalézáme ve Zjevení a na jeho vrcholu – ve Vtělení. 
O těchto věcech jsme už hovořili [viz témata 19-21]. 
Zde je jen stručně připomínám abych je vřadil do 
nového kontextu.  
 

 Podle našeho poznání by se zdálo, že je člověk na 
vrcholu celého stvoření – vykazuje největší 

podobnost Bohu. Svatá Písma, především 
křesťanská Písma, nám však sdělují něco jiného. 
Cílem stvoření není přirozený člověk [takový jaký 
právě je, nejvyšší nám známý biologický živý 
organizmus]. Cílem stvoření je stvořený člověk 
sjednocený s nestvořeným Bohem.  
 

 Bůh nám ve svatých Písmech odhaluje 
[odkrývá, zjevuje], že přirozený člověk je bytost 
nehotová. Již jsme konstatovali, že člověk byl 
stvořen směrem k Božímu obrazu [sr téma 20], Boží 
obraz v nás není plně realizován a Bůh chce tímto 
směrem naše stvoření dovršit. Také jsme 
konstatovali, že člověk jako bytost obdařená účastí 
na Boží svobodě, musí s tímto Božím tvůrčím činem 
vyslovit svůj bytostný [nikoli pouze slovní] souhlas 
a stát se tak svým spolutvůrcem.  
 

 Křesťanská Písma v této souvislosti hovoří o 
novém stvoření: ´Kdo je v Kristu, je nové stvoření. 
Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!  ́ [2K 5:17]. 
Církevní otcové pak hovoří o divinizaci 
[přebožštění] člověka. Sám Ježíš cituje Písma, když 
říká – v trochu jiné souvislosti: ´…je přece psáno: 
´Já jsem řekl: Jste bohové´… a Písmo nemůže být 
zrušeno… [J 10:34]. Právě toto s námi chce udělat a 
stále dělá Bůh. Sami ze sebe to udělat nemůžeme. Je 
to Boží dar, který můžeme jen s vděčností přijmout, 
jít mu vstříc a těšit se z něho – nebo ho odmítnout či 
zůstat vůči němu lhostejný…  
 

 [*pozn: progresivní zn pokrokový, vzestupný, 
postupující, zvětšující se, rozšiřující se prohlubující 
se]. 
 

O. Pavel – Reverend 
 
NEZBEDŮV HUMOR 
 

Výrok pacienta na operačním stole: „Tu 
masku si klidně můžete sundat, pane doktore, 
stejně jsem vás poznal.“ 
 
Učitel	hudby	varuje	žáka:	„Jestli	mě	
budeš	dále	takhle	zlobit,	tak	namluvím	
tvé	matce,	že	máš	velký	talent.“	 
 

dostal Afganistan a dále pokračuje Somálsko, 
Libye, Jemen Eritrea, Nigerie, Pákistán, Irán, Indie 
a Saudská Arábie. Pronásledování se děje i v 
zemích, které mají v ústavě zaručené právo na 
náboženskou svobodu. Třeba ve dvousetmilionové 
Nigerii, která ještě nedávno byla vzorem soužití 
muslimů a křesťanů, kde je zhruba polovina 
obyvatel křesťanská a polovina muslimská, prudce 
narůstá pronásledování křesťanů ze strany stále více 
se radikalizujících muslimů. Jen od 1. do 21. ledna 
2022 bylo militantními muslimy zavražděno přes 
615 křesťanů, 230 jich bylo uneseno (pro výkupné) 
a zhruba 13 050 kvůli násilí vysídleno ze svých 
domovů. Situace se dále zhoršuje i v donedávna 
křesťanství vstřícné Indii a v dalších státech.        

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

 

ZAJET SI DO TURÍNA?  
 
 
 
 
 
 Svěcení salesiánských jáhnů proběhne v sobotu 
11.6.2022 v Turíně. Mezi jinými přijme jáhenské 
svěcení i náš rodák Filip Mareš. 
 

 Poutní zájezd je plánován od středy večera do 
nedělního večera (8. – 12.6.2022). Ubytování je na 
Colle Don Bosco. Čeká nás prohlídka míst Don 
Boskova působení, prohlídka Turína (bazilika P. 
Marie, Pomocnice křesťanů, Turínské plátno, 
návštěva první oratoře, chrám P. Marie Utěšitelky, 
kde léta zpovídal svatý Josef Cafasso. Na zpáteční 
cestě se nabízí zastávka na poutním místě v 
Mariazell. Doprovod přislíbili salesiáni P. Janko 
Ihnát a P. Petr Zelinka. Podrobnější informace 
vyjdou v příštím Slově na neděli. 
 
 
 
 
 

SLOVO NA NEDĚLI 
 5. neděle postní   3.4.2022 

 

CÍRKEV A SVĚT 

31. Člověk vrchol stvoření?  
OK É N KO  O. PA VL A …  
 

  
 

Na poslední pastorační radě 
jsme se shodli, že není vůbec 
špatný nápad vypravit se na 
Filipovo jáhenské svěcení. Že 
to bude náročné? To posuďte 
sami. 


