
1. čtení: Gn 2,7-9; 3,1-7  
 

 Jedním z největších darů Boha člověku je svoboda. Na-
slouchejme pozorně, jak ji první lidé proti Bohu zneužili.  
 

 Hospodin Bůh uhnětl člověka z prachu hlíny a vdechl 
do jeho nozder dech života, a tak se stal člověk živou 
bytostí. Potom Hospodin Bůh vysázel zahradu v Edenu 
na východě a usadil tam člověka, kterého uhnětl. 
Hospodin Bůh dal z půdy vyrůst rozmanitým stromům, 
líbezným na pohled, (jejichž ovoce) je chutné k jídlu, i 
stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání 
dobra a zla. Had byl nejlstivější ze všech polních zvířat, 
která Hospodin Bůh udělal. Pravil ženě: „Řekl (skutečně) 
Bůh: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?“ Žena 
odpověděla hadovi: „Smíme jíst ovoce každého stromu 
v zahradě, jen ovoce stromu, který je uprostřed zahrady 
– pravil Bůh – nesmíte jíst a ani se ho nedotýkejte, abyste 
nezemřeli.“ Had nato ženě: „Ne, nezemřete. Naopak, 
Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše oči a 
budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.“ Žena viděla, že 
(ovoce) stromu je chutné k jídlu, vábné na pohled, 
lákavé pro poznání moudrosti, a proto si z něho utrhla a 
jedla, a dala též svému muži; byl s ní a jedl. Tu se jim 
oběma otevřely oči a zpozorovali, že jsou nazí. Sešili tedy 
fíkové listy a udělali si zástěry. 
 

2. čtení: Řím 5,12-19 
 

 V listě Římanům se také mluví o selhání člověka, ale 
už ve světle Kristova vítězství nad hříchem a smrtí. On 
na sebe vzal následky hříchu Adamova i hříchů mých. 
 

 Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento 
svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny 
lidi, protože všichni zhřešili. Hřích ovšem byl na světě už 
před Zákonem – jenomže kde není žádný zákon, tam se 
hřích nepřičítá. Přesto smrt uplatňovala svou moc od 
Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili 
nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento 
Adam je protějškem toho, který měl přijít. Ale s Božím 
darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním. Kvůli 
provinění jednoho ovšem celé množství propadlo smrti. 
Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží 
přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho 
člověka, Ježíše Krista. A není tomu s darem tak, jako s 
hříšným skutkem onoho jednoho člověka. Neboť 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
26.2. 27.2. 28.2. 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 

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 křížová cesta. 
 

Znáš nějakou křížovou cestu v přírodě, blízko svého bydliště? Pokud ano, napiš, kde se nachází a zprávu 
pošli na farní adresu: farnost@farnostsebranice.cz  
 

P.S. Za poslanou fotografii křížové cesty dostaneš zlatou cihličku = 3 body! 
 

 \ 

   

Víra je ze slyšení, čteme v listě Římanům. Postní doba nám dává příležitost, abychom naslouchali, jak k nám 
promlouvá Boží Duch a naše víra i v této době rostla. 

rozsudek nad proviněním toho jednoho přinesl 
odsouzení, kdežto Boží dar vede z mnoha provinění k 
ospravedlnění. Jestliže kvůli provinění jednoho člověka 
začala skrze toho jednoho (člověka) vládnout smrt, tím 
spíše v síle nového života budou kralovat skrze 
jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti dostávají 
milost a dar ospravedlnění. Nuže tedy: jako provinění 
jednoho člověka přineslo odsouzení celému lidstvu, tak 
zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl celému 
lidstvu ospravedlnění, které dává život. Jako se totiž 
celé množství stalo neposlušností jednoho člověka 
hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé množství 
stane spravedlivými. 
 

Evangelium: Mt 4,1-11  
 

 Ježíš jako ‚nový Adam‘ podstupuje boj proti 
ďáblovým nástrahám. Na rozdíl od prvních lidí vítězí. 
Je to zároveň vítězství všech Kristových bratří a sester.    

 Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl 
pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet 
nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl 
mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou 
chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: 'Nejen z chleba 
žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích 
úst.’ „Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, 
postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, 
vrhni se dolů. Je přece psáno: ̀ Svým andělům dá o tobě 
příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil 
nohou o kámen.'„ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: 
`Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.'„ Zase ho vzal 
ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka 
království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti 
dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš 
řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: `Pánu, svému 
Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.’ „Potom ho 
ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu. 
 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• V neděli 19.2.2023 bylo ve sbírce na Svato-
petrský haléř vybráno 21.928, - Kč, z toho 
1.950- Kč v Široké Dole. Děkujeme všem, kdo 
do sbírky přispěli.  

 
 

v Křížové cesty se původně stavěly v přírodě (na kopcích připomínajících Kalvárii), což nebylo 
ideální zvláště v zemích „na sever od Alp“, kde v postní době nebývá nejvlídnější počasí. 
Křížové cesty se proto postupně stěhovaly do kostelů. 
 

v Křížové cesty nemusí tvořit jen obrazy. Často jsou to reliéfy, sochy, sousoší, kapličky a tzv. 
Boží muka. Známá je pobožnost křížové cesty, kterou každoročně na Velký pátek koná papež 
v římském Koloseu. Toto místo připomíná tisíce mučedníků, kteří tam zemřeli pro svou 
věrnost Kristu. 
 

v Některé křížové cesty jsou pozoruhodné. Například křížová cesta mezi Novým Jičínem a 
Štramberkem měří 7 kilometrů. Křížová cesta v jihočeském Římově má 25 zastavení s 
netradičními názvy. V polských Vambeřicích najdeme křížovou cestu se stovkou zastavení. 

 
 

Milí kamarádi, 

Křížová cesta má obvykle 14 obrazů, které 
připomínají události Ježíšova utrpení. Slouží 
věřícím k modlitbě a k rozjímání nad tím, jak 
moc nás má Bůh rád. Při modlitbě mohou 
věřící „putovat" od jednoho obrazu k 
druhému a u každého se na chvíli zastavit. 
Proto se jednotlivým výjevům říká zastavení. 

 
  
 

• V sobotu 4.3.2023 bude od 9,00 hodin postní duchovní obnova pro mládež. Na seznam se 
můžete zapsat nejpozději do neděle 26.2.2023. Duchovní obnovu povede salesián P. Jaroslav 
Fogl z Prahy. 
 

• V neděli 26.2.2023 bude měsíční sbírka na potřeby farnosti.  
 

• V neděli 26.2.2023 bude v 18,00 hodin na faře v tunelu Katecheze pro dospělé. 
 

• P. Pavel Kadlečík jde na plánovanou operaci srdce a do Velikonoc bude zřejmě na rekonvalescenci 
v lázních. Pamatujme na něho ve svých modlitbách. 



      Příští redakční uzávěrka: 1.3.2023. E-mail: rkf.sebraniceulitomysle@dihk.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  

  ́ Ticho není na vrcholcích hor, hluk není v ulicích 
měst, obojí je v srdci člověka  ́[Carlo Carretto]. Den 
Páně je den vnitřního ztišeni. Podle starobylé 
křesťanské tradice, která vyrůstá z tradice 
hebrejské, začíná den Páně [a všechny slavnosti] 
v sobotu večer po západu slunce a končí v neděli 
večer po západu slunce. To nám dává možnost ke 
zklidnění a ztišení, odložení toho, co není nutné, na 
den po neděli, abychom sami v sobě a koneckonců 
i ve své rodině…, vytvořili prostor k radostnému a 
plodnému prožití dne Páně a také je to dobrá 
příprava na sváteční slavení bohoslužby.  
 Leckdy slyším, nesoustředím se na mši svatou, 
utíkají mi myšlenky… Jistě. Když se neučím oprostit 
se v tento den, při sváteční bohoslužbě… od 
všedních starostí a neustále se zabývám tím, co 
bude v pondělí, v příštím týdnu, co musím udělat… 
Ježíš nám říká: ´Nedělejte si starosti o zítřek; zítřek 
bude mít své starosti. Každý den má dost na svém 
trápení́  [Mt 6:34]. Samozřejmě to neumíme. Ale 
můžeme o to usilovat a začne se nám to dařit. 
Některé věci, které nás trápí, můžeme zase vložit do 
svých proseb i do proseb celého společenství. 
Parazitujícím myšlenkám se, pravda, asi zcela 
nevyhneme. Ale můžeme je odmítnout hned jak si 
všimneme, že přišly. Je to úkon víry a lásky, který 
můžeme dělat opakovaně… ́ Teď to není důležité. A 
pokud snad ano, však si na to ve svůj čas 
vzpomenu… a pokud to zapomenu, asi to tak 
důležité nebylo .́  
 Kdosi Ježíšovi řekl: ´Budu tě následovat, Pane. 
Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou 
rodinou  ́ [L 9:61]. Toto slovo je k našemu obrazu: 
´Pane půjdu za tebou, ale… prostě musíš počkat. 
Mám toho tolik, a to vše počkat nemůže… Teď na 
tebe nemám čas .́ Snad to takhle neřekneme, ale 
jak často to, tak děláme?  
 Dobrá příprava na nedělní bohoslužbu je třeba 
přečíst si večer pomalu a pozorně texty nedělní 
bohoslužby slova. Najdete je v katolických 
novinách, na internetu, ve farním Slově na neděli… 

  
 

 

MARTINE, DÍKY… 
V poměrně velmi krátké 
době se loučíme s dalším 
salesiánem, který byl úzce 
spjat se Sebranicemi. 
Nejenom pro svůj formační 
pobyt v někdejším aspiran-
tátu, ale zvláště proto, že 
z farnosti Sebranice přímo 
pocházel. 
 

 Je těžké mluvit v minulém čase. Nedávno byl O. 
Martin Jílek na faře na synodálním kroužku. Vyprávěl 
o konferenci o synodalitě v Praze. Spolu s ostatními 
hledal cestu, jak sblížit ty, kteří svou víru prožívají 
v jiných podmínkách a s jiným pohledem na věc.  
 

 Přijměte několik střípků vzpomínek, jak je 
v krátké době napsali známí a blízcí O. Martina. 
 

Ladislav Kozubík 

 
 S Martinem jsem se poprvé setkal na střední 
zemědělské škole v Litomyšli v roce 1991 kdy jsme 
spolu sdíleli školní lavici od druhého do čtvrtého 
ročníku, od té doby jsme byli velcí přátelé a kamarádi.  
 Hned na začátku mě velice překvapilo, v jaké úctě a 
lásce chová své rodiče. Tatínka už neměl a mamince 
vždy vykal, což je v dnešní době neobvyklé, ale krásné. 
Byl to velice skromný poctivý a velmi kamarádský kluk 
s velkým smyslem pro humor, který rád používal při 
komunikaci s ostatními. Někdy člověk nevěděl, jestli si 
dělá srandu nebo to myslí vážně. V očích dva plamínky 
kulišáctví a jemný úsměv na tváři jej vyznačovaly už 
tenkrát. 
  Měl velký smysl pro spravedlnost, neměl rád křivdu 
ani lež, nikdy snad nedělal předčasné závěry, nikdy 
nikoho neodsuzoval, vždy se snažil pochopit a vidět to 
také z té druhé strany na rozdíl ode mne a ostatních, 
kteří jsme byli většinou se vším hned hotovy. Uměl 
naslouchat, a hlavně stále o něčem debatoval a pokud 
se mu to nelíbilo, vše hned převedl do humoru, což mě 
někdy úplně vytáčelo, že danou situaci nebere vážně. 
Jeho oblíbená otázka byla: ‚Co myslíš? Bylo dřív vejce 
nebo slepice?‘ A v tomto duchu se nesly naše debaty o 

stvoření, o víře a Bohu, kdy já byl oponentem a on mě 
vždy pomalu rozebral až zvítězil, z čehož měl vždy 
obrovskou radost. 
 Léta plynula a Martin se dal na cestu kněžství, která 
byla pro něho posláním. Uměl a snažil se pochopit 
každého a nebránil se žádným i nepříjemným otázkám. 
Proto si hned získal srdce každého, jak dětí, tak i 
dospělých. Měl kolem sebe spoustu přátel a vždy při 
svých návštěvách přinášel radost a pohodu. Byl to člen 
naší rodiny.  Jak moudřel a získával více zkušeností, stále 
v něm byl ten ‚kulišák‘ ze školy. Měl obrovskou radost 
z díla, které se rodí v Bulharsku ve Staré Zagoře o kterém 
vyprávěl, pouštěl videa a fotografie a sháněl veškeré 
prostředky, aby se dílo podařilo a obětoval pro to vše. 
 Budeš nám moc chybět Martine, odešel jsi náhle bez 
slůvka rozloučení do věčného království Boží lásky. 
Děkuji Ti za to, že jsem Tě mohl poznat a budu se těšit 
až se jednou opět sejdeme. 
 
 Dovolte mi ještě malou úsměvnou vzpomínku ze 
studentských let: Když jsem byl jednou zkoušen ze 
zemědělské výroby z chovu drůbeže, učitel mi položil 
otázku: ‚Kolik si myslíte, že váží slepičí vejce?‘ Po chvíli 
mého váhání to Martin nevydržel a vykřikl: ‚5 kilo!‘ 
rozesmál tím celou třídu a učitel s klidným výrazem ve 
tváři odpověděl: ‚Výborně Jílku, máte za 5 a do příští 
hodiny nám zjistíte kolik vajec se vejde do pěti kilo.‘ Třída 
vybuchla smíchy podruhé. Nebo, když předváděl pilota 
dvouplošníku za zády učitele, který zkoušel v lavicích 
žáky, nedalo se udržet smíchy. ‚Takový to byl rošťák se 
srdcem na dlani.‘ 

Michal Drahoš 
Spolužák a kamarád 

 
 
Martin byl velmi veselý, milý a optimistický. Dokázal 
vykouzlit lidem úsměv na tváři, a to i díky jeho 
typickému humoru. Nebál se do kázání zahrnout 
vtip, nebo zadat lidem domácí úkol. Hodně mu 
záleželo na bulharských romských dětech, se 
kterými si dokázal hrát a blbnot, ale také jim 
předávat hodnoty. Martine díky za vše a pozdravuj 
Dona Bosca. 

Jiří Jílek 

´Kdo hledá, nalézá…  ́ [L 11:10]. ´Kdo chce, hledá 
příležitosti, kdo nechce, nebo komu se nechce, hledá 
výmluvy, proč to či ono nejde .́ Je to cesta k umění 
ztišit se v nitru [v srdci], a když vytrváme, časem naše 
úsilí přinese plody. Ve vnitřním tichu Bůh působí. 
Očišťuje naše podvědomí od emočního balastu, 
který si každý z nás nese z dětství z předracionálního 
období našeho lidského zrání, a které mocně 
ovlivňuje naše myšlení a jednání, ač si to vesměs 
neuvědomujeme. Ale to je jiná kapitola, zde jsem jí 
jen naznačil…  
 Na každé naše dílo se připravujeme. Proč tedy 
ne na nedělní Bohoslužbu?  
 

 
Martine, díky… 
 

Poslední návštěva Sebranic 
 

 V sobotu 11. února 2023 jsem se osobně 
setkala s P. Martinem cestou na ranní mši sv. 
Vyprávěl mi, že se zúčastnil v Praze synodálního 
shromáždění v Praze a také společné mše sv. 
v katedrále sv. Víta. Naskytla se mu příležitost 
zajet alespoň na dva dny do Sebranic za 
maminkou, sourozenci a taky pozdravit 
Komunitu salesiánů na faře. 
 

 Otče Martine, děkujeme za vše, co jsi dělal 
pro druhé, zvláště pro mladé. Kéž Ti to Pán 
odmění v nebeském království. 

Anička Jílková 
 
 Při vzpomínce na Martina se mi vybavuje 
osobnost P. Josefa Landy, který v této farnosti již 
v padesátých letech vedl mládež ke společenství.  
 Musel mít něco ze salesiánského ducha. Viděl 
totiž ve zdejší mládeži mnoho duchovních 
povolání. Sám požádal na biskupství, aby se zdejší 
farnosti ujali salesiáni a zřejmě i díky jemu zdejší 
farnost salesiány s radostí přijala. Martin byl 
jedním z těch, kdo toužili pracovat s mládeží a pro 
mládež. Měl mladé rád a oni měli rádi jeho. Dělával 
pro ně odpolední setkání. 

Maruška Drobná 
 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.22 Jemu se to říká, ale na to já nemám čas  

Pokračování na poslední straně 

Pokračování na poslední straně 


