
1. čtení: Iz 8,23b - 9,3 
 

 V 8. stol. př. Kr. nastal konflikt mezi Judskem (jižní 
Izrael) a Izraelem (Neftali a Zabulón jsou původní 
názvy pro Galileu), který vytáhl spolu se Sýrií proti 
Judsku. Válka však neskončila úspěchem. Ovšem 
poražené oblasti nezůstanou navždy vystaveny hanbě 
prohry… 
 

 V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a 
zemi Neftali, v poslední době však oslaví Mořskou 
cestu, kraj za Jordánem, Galileu pohanů. Lid, který 
chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné 
země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ 
radost; veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako 
plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho, které ho 
tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil 
jako za midjanských dnů.  
 

2. čtení: 1 Kor 1,10-13.17  
 

 Komunita Korinťanů byla zjevně rozdělena. Pavel 
na tento podnět reaguje a hledá argumenty proti 
rozdělení v církvi. Díky tomu se tvoří první teologické 
reflexe pojmu církev.  
 

 Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána 
Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou 
mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně 
smýšlejte. Lidé z Chloina domu mi totiž o vás 
oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte. 
Mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného: „Já 
držím s Pavlem!“, „já zase s Apollem!“, „a já s 
Petrem!“, „já s Kristem!“ Je Kristus rozdělen? 
Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste byli ve 
jménu Pavlově pokřtěni? Neposlal mě totiž Kristus 
křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní 
moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven 
působivosti. 
 

Evangelium: Mt 4,12-23  
 

 Po křtu v Jordánu a pokušení na poušti začíná Ježíš 
svoji veřejnou činnost, a to tehdy v již pohanské 
Galileji, která byla v té době obývaná Židy jen 
částečně. Matouš ve svém evangeliu často odkazuje 
na starozákonní místa, srovnejme např. s 1. čtením.    

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
22.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 

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 LE x x x x x x ŠD 
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. 
 

 \ 

   
Dnešní texty nás postaví na začátek Ježíšova veřejného působení. Nelze nezaslechnout pozvání, povolání 
připojit se ke Kristu a jít s ním. Můžeme dnes prosit o dar odvahy znovu za Ježíšem vyjít jako jeho učedníci.  

	 Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, 
odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil 
se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a 
Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy 
proroka Izaiáše: ‚Země Zabulonova a země 
Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea 
pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké 
světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve 
stínu smrti.‘ Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte 
se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Když se 
ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry – 
Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak 
vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: 
„Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni 
hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel 
odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry – Zebedeova 
syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým 
otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni 
hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak 
chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, 
hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval 
mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.  
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

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

• Setkání Pastorační rady bude v pondělí 
23.1.2023 v 18,00 hodin na faře. 
 

• V neděli 29.1.2023 bude měsíční sbírka na 
potřeby farnosti. 

 

• 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. 
 

• V květnu tohoto roku čeká naši farnost 
mimořádná událost: primice našeho rodáka 
Filipa Mareše. Přípravu nechceme podcenit, 
proto svoláváme setkání všech, kdo jsou 
zapojeni do výzdoby kostela. Uskuteční se 
v pondělí 6.2.2023 v 17,00 hodin na faře v 
Sebranicích.  Pokud by měl kdokoli chuť se 
k nám připojit, bude vítán.  

 
 

 

v V sakristii se kněz a ministranti připravují na mši svatou nejen oblékáním bohoslužebných rouch, 
ale také modlitbou. Ze sakristie obvykle vychází liturgický průvod. Kněz a ministranti jdou v 
průvodu k oltáři. Po skončení mše svaté se kněz s ministranty do sakristie zase vrací. 
 

v  O kostel, a zvláště o sakristii se stará kostelník. Pečuje o to, aby byly v pořádku nádoby, roucha 
kněží a ministrantů, také otvírá a zavírá kostel a připravuje prostor a předměty ke slavení mše 
svaté. Stará se, aby nic důležitého nechybělo. Někdo další také pečuje o úklid kostela i sakristie, 
čistotu bohoslužebných rouch a pláten nebo o aranžování květin. Všechny tyto práce jsou hodně 
důležité a potřebné. 

 

v Na některé události je potřeba se připravit, aby se vydařily. Připravujeme se do školy, na oslavu 
Vánoc nebo narozenin. Také na mši svatou je potřeba se připravit. Kostel se uklidí a vyzdobí 
květinami. Ministranti zapálí svíčky, nachystají obětní dary. Pan farář si připravuje promluvu. 
Stejně tak se máme připravit na mši svatou i my. Máme přijít včas, v kostele nekřičet a zbytečně 
neběhat. Pokud jsme se s někým pohádali, snažíme se smířit. 
 
 

Kde je v našem kostele sakristie? Koho můžeš v sakristii potkat? Už jsi v sakristii byl/byla? Napiš to a 
pošli na farní adresu farnost@farnostsebranice.cz  
 
 

VELKÉ DÍLO, KTERÉ ZAČALO V ZÁKRISTII 
 

 Když se jednoho dne Don Bosko oblékal v sakristii na mši svatou, uslyšel, jak kostelník vyhnal ven 
z kostela chlapce, který tam stál v ošuntělém oblečení. Vyhnal ho proto, že neuměl ministrovat. Don 
Bosko se ho zastal: „Je to můj přítel, rychle ho zavolejte zpět.“ Kostelník poslechl a vystrašený chlapec 
se vrátil. Po mši svaté se ho Don Bosko zeptal, odkud je a jak se jmenuje. Pak se s ním pomodlil jeden 
Zdrávas a pozval ho, aby za týden přišel znovu a přivedl kamarády.  
 

 Tak začalo velké dílo Dona Boska, který se po celý život věnoval chudým a opuštěným chlapcům 
v Turíně a okolí. 

Milí kamarádi, 
 

Sakristie je místnost, která obvykle přiléhá k přední části kostela (k presbytáři). 
Název sakristie je odvozen z latinského sacer – svatý, posvátný. Sakristie je 
prostor, kde si kněz a ti, kdo mu budou asistovat, oblékají bohoslužebná roucha. 
Uchovávají se zde posvátné předměty, např. kalichy, liturgické knihy a oděvy.  
 

 

 
  
 



      Příští redakční uzávěrka: 25.1.2023. 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  

  Ježíš Kristus je nejprve sebezjevením trojjediného 
Boha, jak dosvědčují svatá Písma: ´on je odlesk jeho 
slávy a výrazná podoba jeho podstaty  ́[H 1:3], v́ něm 
je vtělena všechna plnost Božství  ́ [Ko 2:9]. ´On byl 
zjevením  ́ [J 1:18]. Jaký je Bůh vidíme na Kristově 
způsobu života, jednání a bytí. Slyšíme to v jeho 
slově… Je třeba dívat se a naslouchat… 
 Ježíš Kristus je též zjevením [ikonou] pravého 
člověka [divinizovaného člověka tj stvořeného člověka 
sjednoceného s nestvořeným Bohem], člověka, jak ho 
Bůh od počátku zamýšlí, když ho tvoří směrem 
k svému obrazu. Tím obrazem je Kristus: ´On je věrný 
obraz neviditelného Boha, prvorozený z celého 
tvorstva  ́[Ko 1:15]. On je obrazem, k němuž nás Bůh 
stvořil a k němuž má každý člověk, celé lidstvo, dozrát, 
dospět, dorůst. Nebo jinak, je zjevením vykoupeného a 
spaseného, tedy dovršeného, divinizovaného člověka. 
Je prvotinou nového lidstva, nového stvoření.  
 Ale protože se lidstvo provinilo, je Ježíš také nutně 
a současně vykupitelem lidstva z provinění.  
 Důvodem Vtělení je tedy sebezjevení trojjediného 
Boha, a vykoupení a divinizace člověka [lidstva]. 
V Ježíši Kristu nám Bůh odhaluje [zjevuje], že člověk 
je divinizovatelný, tedy z podstaty svého stvořeného 
lidství je uzpůsobený a způsobilý stát se novým 
člověkem, plně člověkem, člověkem sjednoceným 
s Bohem.  
 K tomu, abychom vůbec byli schopni stát se 
novými lidmi, potřebujeme Boží obdarování – ostatně 
naše divinizace je čirý Boží dar, na nějž nemáme žádný 
nárok. Jen trvalé působení daru Boží lásky nás může 
udržet na nové cestě. Nemůžeme toho cíle dosáhnout 
sami, svým vlastním úsilím – to byl ostatně omyl 
prvních lidí, kteří se o to pokusili – jak jim to našeptal 
Nepřítel – a trvalý výsledek [nebo důsledek] tohoto 
experimentu známe. Zrcadlí ho celé dějiny lidstva.  
 Bůh je vždy na naší straně. Vždy připraven 
obdarovat. Jen je třeba mu důvěřovat v dobrém i ve 
zlém. A vyhledávat jeho dary, tam kde se nám 
nabízejí…  
 Jednou z cest, kterou jdeme vstříc Boží lásce a jeho 
darům, tou nejistější a nejspolehlivější, místo 
nejintenzivnějšího působení Boží lásky, je liturgická 
modlitba, především v jejím vrcholu – ve slavení 

  
 

 

VÁNOCE NA UKRAJINĚ 
 

 Po invazi Ruska na Ukrajinu se odtrhla velká 
část ukrajinských pravoslavných od Moskevského 
patriarchátu a vznikl nový samostatný (autokefální) 
patriarchát Ukrajinské pravoslavné církve, nezávislý 
na Moskvě, v čele s metropolitou Epifanijem. 
 

 V sobotu 7. ledna, kdy připadají Vánoce podle 
juliánského kalendáře, se poprvé po více než 300 
letech slavila v katedrále Panny Marie v Kyjevsko-
pečerské lávře vánoční liturgie opět v ukrajinštině. 
Liturgii celebroval metropolita Epifanij pro tři tisíce 
přítomných, se kterými sdílel radost a vděčnost z 
narození Ježíše: „Plni duchovní radosti, vděčnosti a 
víry slavíme narození Pána Ježíše Krista za 
historických okolností na historickém místě 
historickou událostí. Bůh nás během těžkých 
zkoušek obdařil velkým darem: v hlavním 
katedrálním chrámu zaznívá poprvé ukrajinská 
modlitba autokefální pravoslavné    církve Ukrajiny. 
Narodil se Kristus! Chvalme ho!“ 
 

VÍRA MLADÝCH V RUSKU  
 Podle průzkumu Institutu demografického 
výzkumu Ruské akademie věd se za posledních 
čtrnáct let počet ruské mládeže hlásící se k víře snížil 
o polovinu. V roce 2008 se označovalo za věřící 60 
% mladých lidí od 14 do 29 let, v roce 2021 se podíl 
snížil na 30 % a kostel navštěvovalo jen 6-7 % 
oslovených. Ke svátostem přistupuje jen maximálně 
4 % respondentů. Nejateističtější jsou pak mladí z 
provinčních oblastí Ruska. Tento pokles religiozity 
nastal navzdory intenzivní finanční a politické 
podpoře Ruské pravoslavné církve ze strany státu. 
 
 

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

PODĚKOVÁNÍ 
 

 V těchto dnech odešla k Pánu Bohu paní 
Božena Kalánková, kterou snad všichni naši 
farníci znali. A protože při pohřbu nebylo mnohé 
vysloveno, nabízíme několik střípků poděkování. 

 Cítím povinnost podě-
kovat paní Božence 
Kalánkové za salesiány 
v Sebranicích. Jak před 
časem řekl pan farář 
z Neratova: „Když někdo   
někomu    poděkuje,   zna- 

 

mená to, že si všimnul daru, nebo laskavosti, 
kterou mu ten druhý projevil“. 
 

 Je za co děkovat a konkrétně to vyjádří ještě 
jiní. Mně v paměti zůstanou pravidelné 
procházky paní Kalánkové do kostela: 
Katolický týdeník, Slovo na neděli a chvíle 
modlitby ve Velké síni – to byla náplň její ne 
příliš snadné cesty. „Těžko děkovat za každou 
pozornost a laskavost z Vaší strany. Těch bylo 
nepočítaně. Jedno je ale jisté, že si toho mnozí 
všimli. Paní Kalánková, děkujeme!“ 

Ladislav Kozubík, farář  
 
 

 
 
 

svátostí a v nejvyšší formě ve slavení eucharistie, 
zvláště v Den Páně.  
 Po těchto odbočkách, které jsem pokládal za 
důležité, se konečně budeme věnovat slavení 
eucharistie a Dni Páně.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.17 Smysl stvoření 

 Všichni jsme ji znali jako milou, všímavou a 
veselou. Mnoho roků se starala s ostatními 
ženami o úklid kostela. 
 

 Ráda pekla koláče, které nosila celé 
Komunitě salesiánů na faru. S každým si ráda 
popovídala a vždy nechala pozdravovat všechny 
doma. Kéž jí Pán odmění její štědrost a službu 
pro naši farnost. 

Za sebranickou farnost Anička Jílková 
 
 
 Vždy v sobotu navečer jsme se potkávaly na 
hřbitově. Ona říkávala, že si jde povídat 
k dědečkovi. Z obce jí dali ke hrobu lavičku, kde 
si mohla sednout a být mu nablízku. Pamatuji si 
ji jako veselou, usměvavou paní, která s každým 
promluvila, každého potěšila.   
 

     Vzpomenu si na ni vždy, když půjdu na 
hřbitov. 

 Maru Šplíchalová 
 

Pokračování na poslední straně 

PODĚKOVÁNÍ    Pokračování z první strany 
 

 Malý střípek do mozaiky, který si nejeden z nás 
skládá ve vzpomínkách na paní Boženku 
Kalánkovou: Vzpomínám si na úsměvnou scénu z 
obchodu, kdy nakoupila množství drobných 
cukrovinek a na moji otázku, zda to všechno sní 
dědeček, odpověděla: „Víš já to rozdávám dětem v 
bytovce. Říkají mi teto, a to by bylo, kdybych jim nic 
nedala. A dědovi taky zbyde“ 
 Paní Boženka se jenom usmívala a snažila se 
provonět své okolí dobrou náladou. Ani poslední 
dobou, když ji bolely nohy, nikdy jsem ji neslyšela 
naříkat. Toto je pro mě hrdinství všedních dnů. 

Lída Kopecká 
 

 
 Na Boženku Kalánkovou budu vždy vzpomínat 
jako na milou, kamarádskou, a hlavně spolehlivou a 
poctivou paní, kterou nás mnoho ze Sebranic ale i 
okolí znalo také z pracovního prostředí v Lamidu. 
Boženka tam pracovala od samotného počátku v r. 
1966 a byla velkou oporou této výroby až do 
odchodu na důchod. Na každého ráda promluvila a 
také poradila. S úctou vzpomíná  

Božena Kučerová. 
 
 Boženku Kalánkovou jsme znali jako přátelskou a 
vpravdě „družnou“ a všímavou spolurodačku. 
Pokaždé se s námi zastavila a popovídala. Byla však 
také vždy ochotná pomoci, uklízela s několika 
kamarádkami důchodkyněmi kostel a poté se 
setkávaly na faře na kávu, něco na zub a také na 
společné pobesedování. Známé byly také její velice 
chutné moravské koláče „hanačky“. Boženko, 
budeš nám chybět. 

Pohorští, Lubná 
 


