
1. čtení: Sof 2,3;3,12-13  
 

 Sofoniáš vystupuje na začátku velké náboženské 
reformy spojené s králem Jošiášem (640–609 př. Kr.), 
ohlašuje den soudu, a burcuje tak k obrácení. Těm, 
kteří přijmou výzvu, Bůh připravil vysvobození. 
 

 Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří 
jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost, 
hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova 
hněvu. Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a 
chudý. Budou hledat své útočiště v Hospodinově 
jménu ti, kdo zbudou z Izraele. Už nebudou konat 
nepravost, nebudou lhát, v jejich ústech se nenajde 
podvodný jazyk. Když se budou pást a odpočívat, 
nikdo je nebude děsit.  
 

2. čtení: 1 Kor 1,26-31 
 

 Dnešnímu úryvku z knihy Korinťanů předchází 
okřídlená věta: „pošetilá“ Boží věc je moudřejší než 
lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé. Pravá 
moudrost lidí je v přijetí Božího řádu do svého života. 
 

 Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo 
povolání! Není tu mnoho moudrých lidí podle 
lidských měřítek, ani mnoho mocných, ani mnoho 
urozených. A přece: ty, které svět pokládá za 
pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, 
kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby 
zahanbil mocné, a ty, které svět má za neurozené a 
méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, 
vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou 
„něco“, aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem 
vynášet. A od něho pochází to, že jste spojeni s 
Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako dárce 
moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. 
Tak se splnilo, co je v Písmě: `Kdo se chlubí, ať se 
chlubí v Pánu.'  
 

Evangelium: Mt 5,1 - 12a  
 

 Ježíšova blahoslavenství nás učí o jaké postoje se 
má věřící člověk snažit a o ně prosit.    

	 Když (Ježíš) uviděl zástupy, vystoupil na horu, a 
jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 
Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, 
neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 

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 ŠD x x x x x x LU 
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. 
 

 \ 

   
U Boha neplatí ‚silné svaly‘ a ‚nadnesená slova‘. Více si váží lidí, kteří s pokorou a trpělivostí umí nést bídu 
tohoto světa a sami vytrvale nenápadnou prací mění svět k lepšímu. 

plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení 
tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spavedlnosti, 
neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, 
neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení 
čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. 
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou 
nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou 
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je 
nebeské království. Blahoslavení jste, když vás 
budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně 
vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, 
neboť máte v nebi velkou odměnu.“.  
 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

•  Při sbírce na Biblický apoštolát. bylo 
minulou neděli v Sebranicích vybráno 
11.629, - Kč. Také jsme dostali dary na 
kostel 2.000,- a 4.000,- Kč a na BÚ farnosti 
přišlo 1.500,- Kč, 2x 1.000,- Kč a 2x 500,- 
Kč. Děkujeme všem, kdo do sbírky i svými 
dary přispěli naší farnosti.  
 

• Zápis z poslední Pastorační rady najdete 
na vývěsce nebo na farních webových 
stránkách. 
 

• V neděli 29.1.2023 je 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 pondělí 30.1.2023 bude ve 14,00 hodin 
v kostele v Sebranicích pohřební mše svatá 
za † paní Boženu Klusoňovou a následné 
uložení tělesných pozůstatků na místním 
hřbitově. 

 

• V úterý 31.1.2023 ve svátek Dona Boska 
budou obě mše svaté v Sebranicích. Po 
večerní mši jste zváni na malé občerstvení 
ve Velké síni. 

 

v Slovo hostie pochází z latiny a znamená oběť. 
 
 

v Hostie se vyrábějí z pšeničné mouky a vody. Někdy bývá 
hostie vyzdobena křesťanskými symboly (např. beránek, kříž). 
U nás se hostie vyrábějí v Bílé Vodě, což je obec na severní 
Moravě u hranic s Polskem. 

 

v Pro proměněný chléb, který obvykle přijímáme při mši svaté, používáme také název 
Eucharistie (díkůčinění). 

 

v Hodinu před svatým přijímáním držíme eucharistický půst – kromě vody a léků nic 
nejíme ani nepijeme. Výjimku mají staří a nemocní lidé. 
 
 
 

Napiš, jaká slova říkáme společně	 před	 svatým	 přijímáním a 
pošli to na farní adresu farnost@farnostsebranice.cz  
 
 

 

K největším pozemským cílům vedou šestiproudé dálnice – k 
největším duchovním cílům vede stezka pro dvě osoby. 
 

Pavel Kosorin 

 
 

Milí kamarádi, 

hostie je bílý kulatý kousek nekvašeného chleba, který se používá při 
mši svaté. Ježíš vzal při poslední večeři chléb, požehnal ho, lámal a 
rozdával. Podobně kněz při mši svaté pozvedá misku s hostiemi, aby 
se tento chléb stal Božím působením Tělem Ježíše Krista. 
  

 

 
  
 

• Ve středu 1.2.2023 bude ve 14,00 hodin v kostele v Sebranicích pohřební mše svatá za † paní 
Annu Trávníčkovou a následné uložení tělesných pozůstatků na místním hřbitově. 
 

• 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.  

 
 

 



      Příští redakční uzávěrka: 1.3.2023. 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  

  Den Páně je velký Boží dar lidstvu. Náhlé 
objevení se tohoto fenoménu [jevu] v hebrejském 
lidu, kde je nazýván jóm šabbát den přestání, nemá 
ve starověkém světě obdoby. Je to originální 
biblický přínos životu lidstva. Jeho autoritu odvozují 
svatá Písma prvotně od Božího jednání, od Božího 
odpočinutí – přestání, kterým vrcholí tzv první 
zpráva o stvoření: ´A dokončuje Bůh své dílo v den 
šabbát… A žehná Bůh den šabbát a činí jej svatým, 
neboť přestává konat v den šabbát každé své 
stvořitelské dílo  ́ [Gn 2:2n]. Mnohem později 
dostává jóm šabbát také důležitý sociální rozměr…  
 Je snad téměř příznačné pro český jazyk, že 
vyjadřuje tuto duchovní skutečnost slovem, které 
zůstává jen na povrchu jeho pravého smyslu: neděle. 
Význam dne Páně se zde redukuje na představu, že 
v tento den ´nemusíme dělat ,́ nemusíme pracovat, 
nebo dokonce, že nesmíme pracovat. Podobně je to 
i s jinými duchovními skutečnostmi, například 
slavnost Narození Páně nazýváme vánoce [snad od 
slova vánice?], nebo doba postní, kde však půst je 
jen jeden z prostředků obnovy smýšlení a přípravy 
na obnovu křestního slibu o Velké noci, tedy 
obnovení a upevnění věrnosti vzkříšenému Kristu…  
 Jiné jazyky na tom nejsou lépe. Například 
v anglo-saském světě se den Páně nazývá d́en 
Slunce ,́ což je starý pohanský název, pocházející 
z řecko-římského světa. Ovšem jsou i výjimky. 
V latině se nazývá Domenica – tj Pánův den, 
v ruštině [foneticky] ́ vaskreseňje  ́– vzkříšení…  
 Jaký je původ a význam slova jóm šabbát, a 
následně pojmenování Den Páně? Ve hebrejských 
svatých Písmech ho nalezneme v dekalogu [tj deset 
Hospodinových slov, tzv desatero Božích 
přikázání]. Zde je čtvrtým Hospodinovým slovem: 
Pamatovat, střežit [naše tzv třetí přikázání]. Dekalog 
je smlouva, kterou Hospodin uzavírá se svým lidem, 
charta života svobodného člověka, kterého 
Hospodin osvobozuje k pravé svobodě a plnosti 
lidství. Je to základ a zdroj Hospodinovy přízně a 
požehnání. Je to počátek života nového člověka, 
nového lidstva.  

  
 

 

MEZINÁBOŽENSKÝ BETLÉM 
 

 V bazilice svatého Antonína na Lateránu v Římě 
je vystaven betlém v islámském pojetí. Františkán 
Stefano Cecchin, předseda Papežské mariánské 
akademie vysvětluje, že spíše, než betlém v našem 
pojetí jde o připomínku Ježíšova narození podle 
Koránu. V Koránu, posvátné knize muslimů je celá 
jedna kapitola (sůra) věnována Panně Marii, kterou 
muslimové uznávají a uctívají jako matku proroka 
Ježíše. V této souvislosti se zde také vypráví o Ježíšově 
narození pod datlovou palmou, kdy anděl říká Marii, 
aby zatřásla stromem, aby tak z něj spadly datle 
potřebné k jejich obživě. Podle otce Cecchina 
vyjadřuje tato epizoda událost Kristova narození, 
popisovanou v křesťanském pojetí v Bibli.   
 

 Cílem Papežské mezinárodní mariánské 
akademie (PMA) je objevovat krásu různých tradic, 
přijímat je a hledět do budoucnosti, která může 
zahrnovat mírovou koexistenci všech kultur. 
„Mnohokrát si klademe otázku, zda vůbec postavit 
jesličky, či nikoli“, podotýká P. Cecchin, „protože by 
mohly urážet jiné kultury. Takto ukazujeme, že to 
rozhodně není pravda a že chybí znalost jiných 
náboženství. Co se týče postavy Ježíše a Panny Marie, 
evangelium a Korán mají společné body.“  
 

 P. Maria je matkou všech lidí, sjednocuje a neřeší 
etnické, nebo náboženské rozdíly. Papežská mariánská 
akademie věnovala mezináboženský betlém postavě 
Panny Marie se záměrem prohloubit význam ženy, 
která představuje matku, bez níž by život lidí nemohl 
existovat. Před třemi lety uspořádala (PMA) první akci 
ve spolupráci s muslimskou komunitou nazvanou 
„Mariiny dny“. Při této příležitosti obě komunity spolu 
stolovaly a sdílely přátelské chvíle. V neděli 15. ledna 
věnovala muslimská komunita (PMA) na znamení 
bratrství palmu, která doplnila muslimský betlém, 
jehož součástí je také mariánská socha a několik 
obrazů. Inaugurace se zúčastnilo i několik 
muslimských imánů. Jde o jeden z projevů 
vzájemného poznávání, respektu a úcty. 
 

 

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

PAPEŽ PIUS X. 
Příběh k dětskému okénku na str. 3 

 

 Papež Pius X., vlastním jménem Giuseppe = 
Josef Sarto se narodil v chudé italské rodině (r. 
1835).  Už jako malý chlapec velmi toužil přijmout 
Pána Ježíše ve svatém přijímání. V té době to však 
bylo možné až ve 12 letech. Vypráví se, že malý 
Josef žádal samotného biskupa, aby mu dovolil 
přijmout Pána Ježíše dřív. Biskup mu řekl: „Až 
jednou budeš papežem, můžeš to změnit. Ale teď 
musíš počkat.“ Netušil, že jednou se to opravdu 
stane. 
 

 Josef chtěl být knězem. Denně docházel 8 km 
pěšky do školy. Rodiče mu cestu ke kněžství 
umožnili i za cenu velkých obětí. Po vysvěcení na 
kněze jako kaplan brzy ráno otevíral kostel a 
dlouze se modlil před svatostánkem. Při mši svaté 
na něm bylo znát hluboké soustředění. S radostí 
připravoval děti k prvnímu svatému přijímání a 
vedl věřící k úctě k Eucharistii.  
 

 Když se nečekaně stal papežem, mohl splnit 
to, co mu kdysi řekl biskup. V roce 1910 vydal dva 
dekrety. Jeden lidem dovoloval častěji přijímat 
Eucharistii a druhý umožňoval, aby děti mohly 
přistoupit k prvnímu svatému přijímání tehdy, 
když rozeznají Eucharistii od obyčejného chleba a 
jsou schopny opravdové úcty k této svátosti. Od té 
doby už děti nemusí čekat, až budou mít 12 let. 
 

 
 Ježíš Kristus je v 
Eucharistii skutečně, ale 
neviditelně přítomný. Při 
poslední večeři chtěl Ježíš 
dát sám sebe nejen svým 
učedníkům, ale i těm, kteří 
v něho jednou uvěří a 
stanou se jeho přáteli.  
 
Při svatém přijímání je Pán Ježíš člověku 
mimořádně blízko. 
 
 

 Čtvrté Hospodinovo slovo je: ´Pamatovat na 
den šabbát pro jeho svatost. Šest dní sloužíš a činíš 
každé své poslání. A sedmý den je den šabbát pro 
Hospodina, tvého Boha. Nečiníš žádné poslání ty ani 
tvůj syn, ani tvá dcera… ani tvůj dobytek… ani tvůj 
host…  ́ [Ex 20:8-11]. V hebrejštině jóm šabbát 
znamená den přestání, odpočinutí, spočinutí. Jaký 
význam má slovo odpočinutí ve svatých Písmech? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.18 Dar dne Páně 


