
1. čtení: Iz 49,3.5-6  
 

 Knihu proroka Izaiáše napsalo zřejmě více autorů, 
neboť od 40. kapitoly se mění jazyk, styl, ale i 
popisovaná doba. Ocitáme se uprostřed vyhnanství 
Izraelitů v babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. Bůh 
zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. A tento 
Služebník zachrání nejen Izrael, ale bude světlem 
všem národům! 
 

 Hospodin mi řekl: „Jsi mým Služebníkem, 
Izraelem, proslavím se tebou.“ Avšak nyní praví 
Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v 
matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, 
abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u 
Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. Řekl mi 
tedy: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys 
obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl 
nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má 
spása rozšířila až do končin země“. 
 

2. čtení: 1 Kor 1,1-3 
 

 List Korinťanům byl napsán jako odpověď na řadu 
otázek, které mu korintští křesťané položili v 
nedochovaném dopise. Sledujeme témata, na která 
autor reaguje. Začínáme úvodem listu, pozdravem, 
který odráží základní vyznání víry křesťanů. 
 

 Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše 
Krista, a bratr Sosthenes členům církevní obce v 
Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a 
povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli 
vzývají jméno Pána Ježíše Krista, Pána svého i 
našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, 
a od Pána Ježíše Krista. 
 

Evangelium: Jan 1,29-34  
 

 Janovo evangelium začíná prologem. Navazuje 
svědectví Jana Křtitele o Ježíšovi, jímž jeho autor 
uvádí Ježíše na scénu. A popis Ježíšova křtu je 
uzavřen klíčovým svědectvím víry v Krista.   

	 Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a 
řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! 
To je ten, o kterém jsem řekl: ‚Po mně přijde ten, 
který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.‘ 
Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít 
vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.“ A Jan 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
15.1. 16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 

7,00 x x    SEB SEB SEB 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 LE 
18,00 x x ŠD x LU     SEB 2) LU x 
18,30 x x x LE  x SEB x x 

  

1)  Komunitní mše sv. 2) 17,00 h – soukromá adorace v kostele před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 modlitba sv. růžence. 
 

 \ 

   
V tomto liturgickém roce budeme během nedělí v mezidobí postupně procházet Matoušovo evangelium. Tato 
neděle však ještě nabízí začátek Janova evangelia, a plynule navazuje na svátek Křtu Páně. 

vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil 
jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem 
ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi 
řekl: ‚Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat 
na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým.‘ A já 
jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“  
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• V pondělí 16.1.2023 bude v kostele 
v Sebranicích od 14,00 hodin pohřební mše 
svatá za paní Boženu Kalánkovou a 
následné rozloučení na místním hřbitově 
 

• Sebraničtí animátoři srdečně zvou všechny 
děti a rodiče na Dětský hvězdný ples v 
sobotu 21.1.2023 v 15,00 hodin v KD v 
Sebranicích. Zároveň prosíme o příspěvek 
do tomboly; můžete donést na faru.  
 

• V neděli 22.1.2023 (neděle Božího slova) 
bude sbírka na Biblický apoštolát. 
 

• V neděli 29.1.2023 bude v KD Sebranice ve 
14,00 hodin Akademie Dona Boska. 
Prosíme o napečení buchet a koláčů a 
přinesení v neděli do 13,45 hodin do sálu.  

 
 

RYCHLÉ RANDE 
 

 Pro každého (25–45 let), kdo hledá, ale ještě 
nenašel, nabízíme mimořádnou příležitost 
vyzkoušet techniku rychlého rande. Jedná se o to, 
že během jednoho odpoledne budete mít příležitost 
poznat další podobně staré, stejně hledající… A co 
když to třeba zrovna ve vašem případě klapne?  
 

 Jak to funguje? Na setkání každý s každým 
v rámci kruhu bude vyhrazen určitý čas. Na konci 
akce každý zaškrtne jméno toho, kdo ho zaujal a 
chtěl by na něj získat kontakt. Pokud bude zájem o 
kontakt z obou stran, budou kontakty poslány na 
obě emailové adresy. Další akce už je na osobní 
iniciativě účastníků. Na druhé straně, nemáte-li 
zájem nemusíte hledat složité důvody, jak říci ne – 
stačí, když si nevyžádáte kontakt. Další informace 
a přihlášení najdete na: www.farnostsebranice.cz   
 

 
 

v Existuje	 rčení	 „vzít	 na	 paškál".	 Dříve	 totiž,	 když	 bylo	 potřeba,	 aby	 někdo	 potvrdil	
pravdivost	svých	slov,	přísahal	před	zapáleným	paškálem.	

 

v Včelí	vosk	je	čistě	přírodní	produkt.	Vzniká	přeměnou	medu	a	pylu	v	těle	včel	dělnic.	
Ke	 vzniku	 1	 kg	 vosku	 včely	 spotřebují	 3,5	 až	 10	 kg	 medu	 a	 kolem	 50	 g	 pylu.	 V	
současnosti	se	včelí	vosk	používá	např.	ve	farmacii,	v	potravinářství	nebo	v	průmyslu.	
Například	lesklý	povrch	lentilek	obsahuje	také	včelí	vosk.	

 

v Název	 paškál	 je	 odvozen	 ze	 slova	 pascha,	 tj.	 přechod.	 Izraelité	 pod	 vedením	Mojžíše	
přešli	z	egyptského	otroctví	suchou	nohou	přes	moře	do	Zaslíbené	země.	

 

v Hořící	„živý"	plamen	je	symbolem	oběti	(svíčka	dává	sama	sebe,	aby	svítila	 jiným)	i	
připomenutím,	 že	 máme	 svou	 víru	 chránit	 (čemuž	 dobře	 rozumí	 každý,	 kdo	 za	
větrného	dne	nesl	z	kostela	domů	Betlémské	světlo).  

Milí kamarádi, 
 

Paškál je velká silná svíce ze včelího vosku, která se zapaluje 
o velikonoční vigilii po obřadu žehnání ohně. Paškál je 
znamením vzkříšeného Krista. Je na něm znázorněn kříž, 
řecká písmena alfa a omega (Kristus je začátek a konec) a 
číslice označující letopočet. 
Paškál se zapaluje během velikonočního období a dále při 
křtu a pohřbu. 

 č. 16 Na paškálu bývá také pět tzv. kadidlových zrn, která můžeš vidět na obrázku.  
Co nám připomínají? Napiš to a pošli na farní adresu farnost@farnostsebranice.cz  

 

 Loď byla již pátý týden na daleké cestě přes Atlantik. Cestující byli vyčerpaní a pevnina stále nebyla 
na obzoru. Silný vítr a veliké vlny bičovaly bok lodi a všechny postupně zaplavovala obava, zda 
bezpečně přistanou v cíli. Nastala noc. Všechno se najednou zdálo dramatičtější, hukot vody naháněl 
strach.  
 Potom se objevilo na obzoru nějaké světlo. Zřejmě nějaká osamělá hvězda. Nebyla to však hvězda 
– byl to maják. Lidé se začali velmi radovat, pevnina byla na dosah! Toto světlo je bezpečně dovede k 
cíli jejich plavby. 
 

 Malé světlo majáku dokáže ukázat cestu mnoha lidem a přivádět lodě do bezpečí přístavu. Budeme-li následovat 
Ježíše Krista, i naše cesta bude bezpečná. 
 



      Příští redakční uzávěrka: 18.1.2023. 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  

  I kdyby se bylo lidstvo neprovinilo, platilo by, že 
člověk byl nejprve stvořen v řádu přirozenosti, který 
předchází vstupu do vyššího nadpřirozeného řádu. Do 
řádu nejvyššího záměru, k němuž je člověk povolán, 
do řádu účasti na vlastním životě Boha. Ježíš Kristus, 
Syn Boží, vtělený Bůh, je branou, skrze kterou lze do 
této účasti vstoupit.  
 

 Vtělení, Kristovo dílo, tedy nemá jen ´pasivní́ , 
retrospektivní, osvobozující, výkupnou stránku, má též 
´aktivní́  prospektivní, spasitelskou, dovršující stránku. 
Kristus přináší, a ve svém životě a díle uskutečňuje, 
nový program lidského života, novou tvůrčí informaci, 
skrze niž má být starý, animální člověk Bohem nově 
stvořen, stát se novým člověkem. Stát s skrze Krista 
v Kristu a s Kristem novým lidstvem sjednoceným 
s Bohem.  
 

 Kristus předává starému lidstvu novou tvůrčí 
informaci. Nebo jinak řečeno, třeba soudobou 
počítačovou řečí: lidstvo nepotřebuj pouze nový 
hardware [hardvér], potřebuje nový software [softvér]. 
Nepotřebuje pouze nová, další data [další přidané 
povinnosti] které bude zpracovávat na starém 
programu, potřebuje nový program [nový způsob 
života].  
 

 Ježíš na počátku svého veřejného působení říká: 
´Změňte své smýšlení [kajte se]  ́ [Mk 1:15], změňte 
směr ve kterém hledáte štěstí. Neboť lidské srdce je 
projektováno na štěstí bez hranic – na neomezenou 
pravdu a lásku – a nic menšího je nemůže uspokojit. 
Cesty, které slibují štěstí je nemohou zajistit, neboť 
představují jen částečné dobro. Takový proces však je 
velmi náročný a bolestivý. Vyžaduje proměnu 
smýšlení, jednání a bytí.  
 

 Proto je evangelium, všude kde se hlásá, vystaveno 
ze strany starého [animálního] lidstva zuřivé reakci. 
Lidstvo má rádo svoje mýty a zoufale se brání každé 
změně. Změna je nepohodlná, obtížná, náročná. Nutí 
nás přehodnotit dosavadní zvyklosti, způsob života, 
způsob myšlení, musíme se něčemu novému obtížně 
učit… Tento postoj trvale provází lidstvo ve všech 
oblastech života. Obecně známým příkladem mohou 
být nové objevy v přírodních vědách, které lidstvo 

  
 

 

ZEMŘEL BENEDIKT XVI. 
 Papež Benedikt XVI. 
(Josef Ratzinger) se narodil 
16.4.1927 v Markti am Inn v 
pasovské diecézi. Jeho otec 
byl četnickým komisařem a 
matka před svatbou 
pracovala jako kuchařka. 
Doba Ratzingerova mládí 
nebyla jednoduchá.  

 

 Víra a výchova v rodině ho připravily na tvrdé 
zkušenosti s problémy spojenými s nacistickým 
režimem, nepřátelským ke katolické církvi. V této 
složité situaci objevil krásu a pravdu víry v Krista. 
 

 V letech 1946-1951 studoval Ratzinger na 
vysoké škole filozofické a teologické ve Freisingu 
a na univerzitě v Mnichově. V r. 1951 byl vysvěcen 
na kněze a zahájil svou pedagogickou činnost ve 
Freisingu. Později přednášel v Bonnu, Munsteru, v 
Tubingenu a v Řezně. V r. 1962 byl oficiálním 
expertem Druhého vatikánského koncilu. V r. 1977 
byl vysvěcen na biskupa a stal se arcibiskupem (a 
následně kardinálem) v Mnichově a Freisingu. V r. 
1981 byl jmenován prefektem Kongregace pro 
nauku víry. Po smrti Jana Pavla II. († 2005) byl 
zvolen papežem a dal si jméno Benedikt XVI. V 
tomto postavení plně uplatnil svou hlubokou 
zbožnost, moudrost a rozsáhlé teologické 
vědomosti. Z jeho spisů je u nás asi nejznámější 
Úvod do křesťanství. Tato kniha přeložená do 
češtiny se k nám v 80. letech pašovala z Říma.   
 

 11. února 2013 na konzistoři kardinálů se 
Benedikt XVI. vzdal papežského úřadu. Všem 
poděkoval za úctu a pochopení a ujistil, že jako 
emeritní papež bude nadále provázet cestu církve 
modlitbou a rozjímáním, s tou oddaností Pánu a 
církvi, kterou se snažil až dosud každý den žít. 
Umíral se slovy Pane, miluji tě. 
 

 Zádušním obřadům za zemřelého Benedikta 
XVI.  předsedal papež František za účasti 125 

kardinálů, 200 biskupů, 3500 kněží a asi 100 000 
dalších účastníků na vatikánském Svatopeterském 
náměstí. Z českých VIP účastníků pohřbu byl 
přítomen premiér Fiala, ministr Jurečka a také 
Václav Klaus, který se jako prezident s 
Benediktem XVI. setkal při jeho návštěvě České 
republiky v r. 2009. 
 

 Rakev se zesnulým papežem byla uložena v 
kryptě pod Svatopeterskou bazilikou, v místě, kde 
před tím spočívala rakev s papežem sv. Janem 
Pavlem II. 
 

Podle  vaticannews.va/cs a KT upravil P. J. Kopecký 
 
 

 
 

  PŘEDSTAVENÍ POPELKY  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jedno kvítko z příležitostné scholy chce 
dodatečně poděkovat Vám, kteří jste přišli a 
svým potleskem odměnili nedělní koncert 
„profesionálních“ trubačů z Polanky a 
zároveň potleskem ocenili i naši snahu o 
sborový zpěv. Opravdu nás to těší. 
 

 Zeptala jsem se jednoho dvouletého 
chlapečka, jak se mu koncert líbil a on 
upřímně odpověděl. „Dvaklát zahláli a uz to 
stací“. 
 

 Radost v srdci do nového roku přeje  
 

Lída Kopecká 
 
 
 
 
 

včetně vědecké komunity, téměř vždy zprvu zásadně 
odmítá. Jejich přijetí trvá často desítky let. Kristus, 
který předává novou tvůrčí informaci je tedy 
´znamením odporu  ́ [sr L 2:34]. Odpor, jež vede až 
k jeho usmrcení. Kristus trpí kvůli vině lidstva.  
 

 Kristus je však chtěný, pojatý a myšlený jako 
první v tvůrčím a divinizujícím Božím záměru. To 
mimochodem říká sám Ježíš v jedné diskuzi, 
zaznamenané v Janově evangeliu: ´Dříve než byl 
Abrahám, já jsem  ́[J 8:58].  
 
 

A JEŠTĚ STŘÍPEK Z POPELKY  
 

 Nedělní koncert Popelky Nazaretské byl 
důstojným ukončením vánoční doby. Neobvykle 
nasvícený kostel, který díky Pavlu Kovářovi získal 
krásnou vánoční atmosféru. Plný kostel natěšených 
posluchačů a parta rozechvělých amatérských 
zpěváků.  
 

 Po vystoupení žesťového kvintetu z Valašské 
Polanky, který si pro nás připravil známé a 
neznámé koledy, jsme se mohli všichni propojit v 
prožití hlubokého příběhu, který básník Václav 
Renč složil za těžkých podmínek ve vězeňské cele. 
 

 Díky všem, kteří přišli, za úžasnou atmosféru, 
kterou jsme mohli prožít. 
 

Hana Kopecká 
 

 

PhDr. Václav Renč,  
(1911–1973), básník a 
dramatik, byl odsouzen na 
25 let do vězení jako 
nepohodlný představitel 
spirituálního proudu.  

 

Na svobodu se dostal po 11 letech těžkého 
žaláře. Ve vězení vzniklo jedno z jeho 
nejlepších děl – Popelka Nazaretská. Dílo 
odráží Renčovu trpkou zkušenost se zlem a 
hříchem bezbožných lidí, ale nezůstává u 
bezmoci, nýbrž nabízí novou dimenzi: víru 
v Boží blízkost a pomoc. Jak je to aktuální 
právě pro naši dobu. 
 
 
 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.16 Nový tvůrčí program 


