
1. čtení: Iz 42,1-4.6-7 
 

 Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění, proto 
se domníváme, že jde o jiného autora než v předešlé 
části. Tento text vznikl v době největšího útlaku v 
babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. a právě zde Bůh 
zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. Jak 
bude jeho záchrana vypadat?. 
 

 Toto praví Hospodin: Hle, můj Služebník, kterého 
podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. 
Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese 
právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet 
na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot 
neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, 
nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy 
čekají na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě povolal 
ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem 
tě a ustanovil tě (prostředníkem) smlouvy lidu a 
světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys 
vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve 
tmách.“ 
 

2. čtení: Sk 10,34-38  
 

Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do 
domu pohanského setníka Kornelia, který zatoužil 
poznat víru. Když Petr slyší, jak Bůh jedná v srdcích 
těchto pohanů, plný radosti vypráví, jak to všechno s 
Ježíšem začalo. 
 

 Petr se ujal slova a promluvil: "Teď opravdu 
chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě 
že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je 
správné. Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat 
radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše 
Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po 
křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a 
potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem 
Svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude 
procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl 
s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel." 
 

Evangelium: Mt 3,13-17  
 

 Všichni evangelisté popisují scénu Ježíšova křtu. 
Jde tedy o zásadní skutečnost. Ježíš touto událostí 
zahajuje své veřejné vystoupení, kdy mu mandát dává 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
8.1. 9.1. 10.1. 11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 

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 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. 
 

 \ 

   
Slavíme poslední den vánoční doby. Máme před očima dospělého Krista, který začíná své veřejné 
působení. Proč se však nechává pokřtít od Jana? Byl přece bez hříchu! On s námi chce být 
solidární ve všech lidských bolestech, až na hranici hříchu. 

sám Bůh Otec! Znamená to, že jednat bude nejen 
Ježíš, ale celá Nejsvětější Trojice.   

	 Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se 
dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: "Já 
bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke 
mně?" Ježíš mu však řekl: "Nech tak nyní, neboť je 
třeba, abychom zcela splnili Boží vůli." A tak mu 
vyhověl. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned 
z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha 
Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na 
něj. A z nebe se ozval hlas: "To je můj milovaný 
Syn, v něm mám zalíbení.".  
 
 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• V neděli 8.1.2023 se budou opět prodávat 
vstupenky na farní ples (po ranní i velké 
mši svaté). 
 

• V neděli 8.1.2023 vás zveme na hudební 
představení Renčovy Popelky Nazaretské. 
Začátek je v 16,00 hodin v kostele sv. 
Mikuláše v Sebranicích. Jako hosté vystoupí 
žesťový kvintet z Valašské Polanky s 
vánočními (známými i neznámými) 
koledami. Těší se na vás. Maruščina Kvítka. 
 

• Zveme všechny na 15. farní ples, který se 
bude konat 13.1.2023 v kulturním domě 
Sebranice. Prosíme o příspěvek do tomboly. 
Předem všem děkujeme a těšíme se na vás. 
Pořadatelé z farnosti. 
 

• Sebraničtí animátoři srdečně zvou všechny 
děti a rodiče na Dětský hvězdný ples, který 
se uskuteční 21.1.2023 v 15,00 hodin v 
kulturním domě v Sebranicích. Zároveň také 
moc prosíme o příspěvek do tomboly, který 
můžete donést na faru.  
 

• V neděli 29.1.2023 bude ve 14,00 hodin 
Akademie Dona Boska v KD Sebranice. 
Prosíme šikovné kuchařky o napečení 
buchet a koláčů. Přinést je můžete v neděli 
do 13,45 hodin do sálu. Těší se na vás tým 
Animátorů. 

 

 
 

v Mezi další významné knihy patří lekcionář. Ten obsahuje všechna čtení, žalmy, antifony 
před evangeliem i evangelia, která se čtou při mši svaté. 
 

v Pro jednotlivé neděle jsou liturgické texty rozděleny do tří tzv. cyklů. Během roku se tak 
čte jedno konkrétní evangelium: Matouš (cyklus A), Marek (cyklus B) a Lukáš (cyklus 
C). Janovo evangelium se čte v době velikonoční a při zvláštních příležitostech. 
 

Milí kamarádi, 
 

Misál je důležitá kniha a obsahuje modlitby, které přednáší kněz nebo biskup při 
slavení eucharistie. Jsou v něm modlitby k různým částem mše svaté a také k 
různým příležitostem během církevního roku. Jednotný misál se v celé církvi 
začal používat po tridentském koncilu, tj. od 16. století. Několik staletí se používal 
pouze latinský text, od roku 1975 se při mši svaté četlo z provizorního českého 
textu a v roce 1983 byl vydán první Český misál. 

OKÉNKO 

PRO 

 č. 15	
 

Víš, jak vypadá misál? Kolik asi váží? Zajdi po mši svaté do 
zákristie a popros pana kostelníka, nebo někoho ze salesiánů, 
aby ti půjčil nové vydání misálu (je větší a těžší než vydání 
z roku 1983). Zkus ho potěžkat a uhodni, kolik gramů, nebo 
kilogramů váží. A jak dlouho udržíš misál položený na jedné 
ruce? Obojí napiš a pošli na farní adresu 
farnost@farnostsebranice.cz .   
 
TIP: Zvláště pro menší děti, které půjdou do zákristie patrně 
s rodiči a sourozenci: zkuste si udělat soutěž, kdo uhodne váhu 
misálu lépe a kdo udrží misál v jedné ruce déle 😊 
 
 

 
 

UPOZORNĚNÍ: 
 

Po rozdělení cen z prvního kola jsou body soutěžících 
vynulovány a od minulého čísla jedeme zase „od začátku“. 
Tentokrát se už body soutěžících objeví na farních webových 
stránkách, kde si je můžete sami kontrolovat. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 je největší 

dobročinnou 
sbírkovou akcí v 

České republice. Do 
její organizace a 

průběhu koledování 
se každoročně zapojí 

více než 70 tisíc 
dobrovolníků,  

kteří do kasiček vyberou desítky 
milionů korun (v roce 2020 to bylo 
přes 130 milionů, za celou dobu 
existence sbírky už 1,5 miliardy 
korun). 
 

Děkujeme všem, kdo se v naší 
farnosti zapojují do sbírky a 
pomáhají tak prostřednictvím České 
charity všem potřebným lidem. 



      Příští redakční uzávěrka: 11.1.2023. 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  

   Velcí církevní otcové starověku a velcí 
teologové středověku zaujímali dva základní postoje 
k faktu Vtělení a proč k němu došlo. Jeden postoj 
zdůrazňuje obnovu padlého člověka. Druhý završení 
celého stvoření, jeho mezní finalitu [cíl]. Tyto dvě 
tradice se nerozcházejí, jejich odlišnost spočívá spíše 
v tom, na co kladou důraz. Obě koncepce jsou 
ortodoxní.  
 

 První říká, že plnost byla dána na počátku a 
následoval pád. Bůh stvořil člověka jako dokonalého, 
ale ten padl do hříchu. Po pádu člověk potřebuje 
vykoupení, jako prostředek k nápravě pádu. Kristovým 
dílem je především náprava, obnova padlého člověka. 
Tak smýšlel např sv. Řehoř z Nyssy [+394], sv. 
Augustinus [+430], sv. Tomáš Akvinský [+1274]: ́ Dílo 
stvoření musí být po pádu člověka napraveno, 
obnoveno. Tato náprava je zcela mimořádným dílem 
Syna, protože právě proto se stal člověkem. Při 
nápravě lidského údělu obnovil všechny věcí  [sv. 
Tomáš].  
 

 Jiní otcové chápou a vykládají text opačně. Člověk 
byl stvořen, ale jeho stvoření není dokončené. Plnost 
není na časové přímce na začátku, ale na konci, 
v budoucnosti. Křesťanství není retrospektivní [tj 
pouhá náprava minulosti], ale prospektivní [zaměřené 
na nově tvořenou budoucnost]. Kristus je Vykupitel, 
ale především završuje stvoření a vede jej k jeho cíli, 
jímž je divinizace stvořeného člověka bez smíšení 
povah. Bůh by se vtělil i kdyby člověk nepadl. Tak 
smýšlí např sv. Eirénaios [Ireneus], biskup v Lyonu 
[cca pol.2.st]. Chápe text jako cestu zrání a růstu 
člověka. Je absolutně nutné, aby člověk vyšel ze svého 
animálního [přirozeného] stavu a dospěl do stavu 
divinizovaného, do něhož ho Bůh chce uvést.  
 

 Stejně soudil ve středověku bl. Jan Duns Scotus 
[+1308]. Táže se: ´Vyžaduje předurčení… člověka, být 
sjednocen s Bohem, takže se stane Synem Božím, 
nezbytně pád, vinu lidstva? Kdyby se člověk 
neprovinil… došlo by přesto ke vtělení?  ́ 
 

 A odpovídá si: J́ediný Stvořitel… chce především 
nejvyšší záměr stvoření. Co je tím záměrem? Je to 
jednota – bez zmatení a spletení – skutečného 
stvořeného člověka s nestvořeným Bohem… Tento 

  
 

 

PASTORAČNÍ SLUŽBA 
 V Česku se stále více rozšiřuje tzv. kategoriální 
pastorace, která zahrnuje pastorační službu v 
nemocnicích, ve věznicích, v armádě a u policie. 
Tuto službu má v rámci ČBK na starosti biskup 
Zdenek Wasserbauer. V Česku nyní působí 113 
katolických nemocničních kaplanů, 31 vězeňských 
a 12 vojenských. Také policejní sbory už mají své 
dva první kaplany. 
 

 Komunistický režim tyto formy pastorační 
služby, která je na západě už dlouho zcela běžná, 
zásadně odmítal a zesměšňoval. Proto zavádění 
těchto služeb u nás nebylo po revoluci jednoduché 
a snadné, jak o tom na příklad vypráví sestra 
Františka z kongregace vincentek, která pracovala 
jako pastorační asistentka v několika brněnských 
nemocnicích od r. 2005. Sestra vzpomíná: 
„Začátky byly těžké jak pro personál jednotlivých 
oddělení, tak pro mne. Zdravotní sestry mě braly 
jako konkurenci. To mi dávaly najevo 
poznámkami typu: „Sedět, nic nedělat, a ještě být 
ta nejhodnější, to bych taky dokázala.“ Přelomové 
situace přicházely ve chvíli, kdy jsem suplovala 
přítomnost zdravotnického personálu u lůžka 
nevyléčitelně nemocných, kteří na jedné straně 
vyžadovali neustálou přítomnost personálu a na 
druhé straně se chovali agresivně. Často jsem u 
nich jen tiše stála a naslouchala různým obviněním, 
nářkům i nadávkám. Tato přítomnost byla účinná 
nejen pro pacienty, ale i pro personál. Postupně se 
vytrácely předsudky a rodila se spolupráce na jiné 
úrovni. Časem si některé nemocnice duchovní 
službu už sami vyžadovaly. Zaznamenávám stále 
větší otevřenost vůči církvi ze strany personálu a v 
mnoha případech i zájem o poznávání 
křesťanských hodnot či přímo evangelní zvěsti.“     
 
KAPLANI NA UKRAJINĚ 
 Do ukrajinských ozbrojených sil nastoupilo 
prvních 83 oficiálních vojenských kaplanů. 

Vojenské kaplanství jako trvalou součást 
ozbrojených sil zřídil ukrajinský parlament v 
listopadu 2021. Zákon vstoupil v platnost 1. 
července 2022. Kaplani budou stát ozbrojeným 
silám po boku i v nejnebezpečnějších situacích, v 
souladu se standardy NATO však nebudou nosit 
zbraň. K dispozici budou vojákům bez rozdílu 
vyznání. Kaplanem se může stát občan Ukrajiny, 
který má vyšší teologické vzdělání, je duchovním 
některé registrované církve či náboženské 
společnosti a ta ho pro tuto službu doporučila. Do 
roku 2014 plnili tuto úlohu dobrovolníci a od roku 
2016 začala ukrajinská armáda zavádět první stálá 
kaplanská místa. 
 
 

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

  POUŽÍT VŠECHNY SVÉ SÍLY 
 

 Tatínek pozoroval svého malého 
chlapce, který se snažil vší silou odsunout 
velmi těžký květináč s květinami. Dítě se 
namáhalo, supělo, rudlo, ale nepodařilo se 
mu květináč posunout ani o jeden milimetr. 
„Použil jsi opravdu všechny své síly?“ zeptal 
se ho tatínek.  
 „Ano,“ odpověděl chlapec. „Ale ne, to 
víš, že ne,“ odpověděl mu táta, „ty jsi mě 
totiž nepoprosil, abych ti pomohl.“ 
 
 
 Modlil se znamená použít „všechny“ své 
síly. Modlitba je povídání s Bohem. Bohu 
můžeme říct cokoliv – to, co nás trápí, co 
nám dělá radost, z čeho máme strach, i 
prostě jen to, co se děje kolem nás.  
 

 Bohu můžeme v modlitbě také jen 
naslouchat. Nasloucháme mu i při čtení z 
Bible, nebo když se rozhlédneme kolem sebe 
a vidíme, co dobrého Bůh pro nás vykonal. 
 
 

záměr prvotně zamýšlený, nemůže být závislý na 
nahodilé – neboť ne nezbytné – historické skutečnosti, 
že se lidstvo provinilo. Cíl, nejvyšší záměr, se 
uskutečňuje v Kristu… Co je nejvyšší, či poslední 
z hlediska vykonávání, je první z hlediska záměru. 
Tvrdíme-li, že vtělení se odehrálo z důvodů lidského 
provinění… pak z toho vyplývá, že kdyby se člověk 
neprovinil, nebylo by Krista… V této hypotéze… by 
vrcholné dílo Boží bylo náhodnou událostí… Kristus, 
nejvyšší dobro ze všech, by byl pouze výsledkem viny 
člověka. To je zcela pošetilé a iracionální́ . Tato 
interpretace je hebrejskému textu mnohem blíže než 
předchozí. 
 
TROCHU HUMORU  
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píše P. Pavel Kadlečík 
2.15 Nejvyšší záměr stvoření 
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