
1. čtení: Iz 58,7-10 
 

 Pravý půst znamená opravdovou změnu srdce. 
Nejen dát Bohu ‚něco‘, ale dát k Bohu k dispozici sebe 
samotného. 
 

 Toto praví Hospodin: „Lámej svůj chléb 
hladovému, popřej pohostinství bloudícím 
ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej 
pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak 
zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá 
spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš 
volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, a on 
řekne: `Zde jsem!' Přestaneš-li utlačovat, ukazovat 
prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem 
hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě 
vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním 
jasem.“  
 
 

2. čtení: 1 Kor 2,1-5 
 

 Korintská obec křesťanů se dohaduje, kdo je pro ně 
závaznou autoritou. Svatý Pavel odpovídá 
jednoduchým sdělením: Je to ten, kdo se obětuje pro 
dobro druhých. 
 

 Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o 
Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností 
nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás 
nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to 
ukřižovaného. Vystupoval jsem u vás se skleslou 
náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení a 
kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech 
moudrosti, ale v projevování Ducha a moci. To 
proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne 
na moudrosti lidské. 
 

Evangelium: Mt 5,13-16  
 

 Blahoslavenství, jak jsme je slyšeli minulou neděli, 
nejsou pouhou teorií. Je to program života pro ty, kdo 
chtějí jít za Ježíšem.  
  
 Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. 
Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K 
ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
5.2. 6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 

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 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. 
 

 \ 

   

Ježíš Kristus se na jednu stranu nebojí být radikální a vybízí učedníky k opravdové změně života. Je ale také 
nesmírně citlivý a na lidskou bídu a nebojí se pro naši záchranu obětovat vše, dokonce i svůj život. 

po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt 
město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, 
nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže 
svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, 
aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce 
v nebesích.“  
 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• Při sbírce na potřeby farnosti z minulé 
neděle bylo vybráno 21.070, - Kč, z toho 
1.560, - Kč v Širokém Dole. Děkujeme všem, 
kdo přispěli ve sbírce a také za dary 5 tis. a 
2 tisíce Kč a 3 tisíce Kč na BÚ farnosti. 
 

• Zveme ty, kdo se chtějí podílet na výzdobě 
na primici Filipa Mareše na schůzku v 
pondělí 6.2.2023 v 17,00 hodin na faře v 
Sebranicích.  
 

• Na stolku ve Velké síni jsou seznamy, na 
které se můžete zapsat: 1. Zájezd na 
kněžské svěcení Filipa Mareše (1.5.2023) a 
2. Farní zájezd do Havlíčkova Brodu za P. 
Oldřichem Kučerou (13.5.2023) 
UPOZORNĚNÍ: Druhý zájezd bude pouze 
v případě, že se přihlásí dostatek zájemců. 
 

• Na stolku ve Velké síni jsou také seznamy na 
postní duchovní obnovy, na které se 
můžete zapsat. U menších dětí ZŠ prosíme 
rodiče, aby na to pamatovali a včas děti 
zapsali. Rozpis duchovních obnov a těch, 
kdo je povedou, je na vývěsce. 
 

• Odběratelé časopisů IN! a Nezbeda si je 
mohou vyzvednout v kanceláři na faře. 

 

 

Pro Evropské synodální setkání, které se 
bude konat v Praze v Hotelu Pyramida od 5.- 
12. února 2023, byly spuštěny speciální 
webové stránky. Zde je odkaz na stránky: 
 https://prague.synod2023.org/  

v Při mši svaté většinou z kalicha pije jen kněz a ti, kdo mu pomáhají (ostatní kněží, jáhen). Při 
významných příležitostech mohou při svátém přijímání dostat víno proměněné v Kristovu 
krev i ostatní věřící – přijímá se pod obojí způsobou. (Kněz obvykle namáčí hostii do kalicha 
s proměněným vínem, říká: „Tělo a krev Kristova" a podává ji do úst věřícím.). V 
římskokatolické církvi věříme, že Ježíš je celý přítomný jak v proměněné hostii, tak i v 
proměněném víně. Proto se nutně nemusí přijímat obě způsoby najednou při každé mši svaté. 
 

v Slovo kalich symbolizuje také utrpení. Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě: „Otče, chceš-
li, odejmi ode mě tento kalich (= zbav mě utrpení na kříži), avšak ne má vůle ať se stane, ale 
tvá." 
 

v Kalich má být vyroben z kvalitního materiálu – nesmí propouštět tekutinu a obvykle je 
zlacený. 
 

v Ke mši svaté se používá mešní víno. Může být bílé nebo červené, ale musí jít o přírodní víno 
bez přídavku cukru. 
 
 

Z čeho	bývá	(většinou)	vyroben	kalich?	Napiš	to	a pošli na farní adresu farnost@farnostsebranice.cz  
 
 

Vážení mladí pořadatelé dětského plesu, 
velmi si vážím toho, že jste svůj čas a energii věnovali dětem a farnosti. Moc oceňuji taneční sestavy, které 
jste učili děti, aby si zatancovaly opravdu všechny, skvěle promyšlenou velkou a malou tombolu, vynikající 
občerstvení za ceny, které zmizely už loni, a celkovou skvělou atmosféru, kterou jste tam vytvořili. 
DĚKUJEME! 

Za vděčné rodiče Eva Šímová 

Milí kamarádi, 

Kalich je nádoba, kterou používá kněz při mši svaté. Při poslední 
večeři vzal Ježíš kalich a řekl: „Toto je kalich mé krve, která se za vás 
prolévá. To čiňte na mou památku." 

Stejná slova říká kněz při mši svaté, když pozvedá kalich s mešním 
vínem, aby se víno Božím působením stalo Krví Ježíše Krista. 
  

 

 
  
 



      Příští redakční uzávěrka: 8.3.2023. 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 šabbát, den odpočinutí je především 
dnem chvály a díkůvzdání za Boží dary a 
požehnání. Místo odpočinutí je v hebrejských 
Písmech nejprve ztotožněno se zaslíbenou zemí: 
´…neboť jste dosud nevešli do odpočinutí a do 
dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Až 
přejdete přes Jordán a budete sídlit v zemi, kterou 
vám Hospodin, váš Bůh, dává do dědictví, a dá 
vám odpočinek ode všech okolních nepřátel a 
budete bydlet v bezpečí́  [Dt 12:9]. ´Hospodin, váš 
Bůh, vám dopřává odpočinutí a dá vám tuto zemí  
[Joz 1:13].  
 Později Jeruzalémský chrám je místem 
odpočinutí Hospodina uprostřed jeho lidu: 
´Povstaň, Hospodine, k místu svého odpočinku, ty i 
truhla tvé moci… Hospodin totiž vyvolil Sijón, 
zatoužil mít jej za sídlo. Toto je místo mého 
odpočinku až navěky, tady budu sídlit, neboť po 
něm toužím  ́[Ž 132:18.13n].  
 Do místa Hospodinova odpočinutí je však 
možné také nevejít: ´Čtyřicet let mě toto 
pokolením pokoušelo. Řekl jsem si: Je to lid bloudící 
srdcem – neporozuměli mým cestám. Ve svém 
hněvu jsem se zapřísahal: Nevejdou do mého 
odpočinutí́  [Ž 95:10n]. Bezprostředně se toto 
´nevejití́  týká zaslíbené země. V kontextu svatých 
Písem však také odkazuje nad tento smysl, jak o 
tom v křesťanských Písmech hovoří list Hebrejům 
[Židům] – ukazuje k vejití nebo nevejití do Boží 
věčnosti.  
 V křesťanských Písmech pak je místo 
odpočinutí vztaženo na mesiánskou dobu – dobu 
Ježíš Krista a církve, a odkazuje na Kristův druhý 
příchod [paruzii]: ´Proto čiňte pokání a obraťte se, 
aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodi-
nův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, 
kterého vám určiĺ  [Sk 3:19n].  
 Nejvýznamnější text o odpočinutí přináší list 
Hebreům [H 3-4], kde autor komentuje Ž 95, a 
vztahuje ho na ty, kteří uvěřili v Ježíše – na 

  
 

 

 

DÁRKY UKRAJINSKÝM DĚTEM 
 Jedenapadesát ukrajinských dětí žijících v 
blízkosti bojů potěšila nadílka od českých dárců, 
které na sklonku roku zorganizovala Diecézní 
charita ostravsko-opavská. Stovky dalších dětí 
podarovala aspoň čokoládou a podpořila také 
několik nemajetných rodin. Charita pořádala tuto 
sbírku už pošesté, letos to bylo poprvé ve válečné 
situaci. Za organizátory sbírky to komentuje M. 
Hodeček: „Věděli jsme, že to bude obtížný ročník a 
zpočátku jsme netušili, jestli vůbec budeme 
schopni kvůli rizikům dárkové balíčky dětem 
obstarat a doručit. Naši kolegové z Kyjeva a 
Mariupolu však prokázali obrovské nasazení a 
všech 51 dětí z Žitomyrské a Doněcké oblasti 
dostalo přesně to, co si přálo.“ Nejčastěji to byla 
kola, panenky, teplé oblečení nebo sladkosti, ale i 
elektronika potřebná k distanční výuce. Dárci si 
mohli vybrat konkrétní dárek z databáze nebo 
zaslat libovolný obnos. Tzv. Mikulášskou nadílku 
Češi podpořili celkovou částkou 204 025 korun. 
 

KATEDRÁLA V KYRGYZSTÁNU 
 Základní kámen pro první katolickou katedrálu 
v Kyrgyzstánu požehnal papež František při své 
návštěvě Almaty v sousedním Kazachstánu. Plán 
na výstavbu chrámu v metropoli v Biškeku 
oznámila vláda na tiskové konferenci spolu-
pořádané apoštolskou administrativou této 
převážně muslimské země, která se tak chce 
přihlásit k demokratickým principům a svobodě 
vyznání. Stavba by měla být hotová za 3 roky. 
Katolické bohoslužby v této asi 6,6 milionové zemi 
navštěvuje zhruba 500 věřících v 7 farnostech nebo 
v soukromých domech pod vedením misionářů. 
Kostel v Biškeku z roku 1969 se nachází na periférii 
a pro zdejší křesťanskou komunitu je obtížně 
dostupný a prostorově nedostačující.    
 
 

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

 Dovolím si malou reminiscenci na poslední 
akce v naší farnosti. Kromě úspěšného farního 
plesu, který potěšil nejen naše farníky, ale i 
hosty z okolí, dokonce i z větší dáli, se 
v nedávné době uskutečnil dětský Hvězdný 
ples, který hýřil vynikajícími nápady a dětsky 
nezkalenou radostí.  
 

Poděkování patří 
všem animátorům, 
kteří věnovali svůj 
čas a umění pro 
zábavu a dobrou 
náladu   těch   nej-  

menších, ale potěšili i jejich rodiče a prarodiče.  
 
 Další skvělou akcí byla Akademie Dona Boska, 
která se odehrála v blízkosti svátku tohoto Otce 
a vychovatele ohrožené mládeže. Mohli jsme 
obdivovat nadšení a zápal našich malých i 
větších školáků, pečlivost jejich starších 
kamarádů, kteří si dali tu práci a s dětmi nacvičili 
různá vystoupení. A málem bych zapomněl na 
Markétu a Ondru, kteří celou akademii připravili 
a vtipným slovem doprovázeli. 
 

 Jediná věc, která poněkud zkalila jinak velmi 
podařenou akci, byla nevhodná a trapná parodie 
(podle některých prý nadsázka) na svátost 
manželství a mši svatou. Z toho by asi Don 
Bosko neměl velkou radost. Ale byla to možná 
chyba i nás, salesiánů, že jsme to nepohlídali. A 
za to se chci naší farnosti omluvit.  
 

Ladislav Kozubík, farář 

křesťany: ´Stále platí zaslíbení pro vstup do jeho 
odpočinutí, bojme se, aby se snad neukázalo, že 
někdo z vás je promeškal… Neboť do odpočinutí 
vcházíme my, kteří jsme uvěřili… Kdyby je [Izraelity] 
totiž Jozue uvedl do odpočinutí, nemluvil by o 
jiném, pozdějším dni. A tak zůstává sobotní 
odpočinutí Božímu lidu. Kdo totiž vešel do jeho 
odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, tak 
jako Bůh odpočal od svého díla…  ́[H 4:1.3.8-10]. 
Tento text má silný eschatologický náboj. 
Konečné, definitivní odpočinutí ve vzkříšení spolu 
s Kristem. [eschatologický z Ř eschatos poslední, 
konečný, nejzazší… tedy to, co se týká dovršení 
celého stvoření].  
 
 

ZÁZRAK V ORVIETU 
Příběh k dětskému okénku na str. 3 

 

 Každým rokem se tisíce lidí schází v 
italském městečku Orvieto, aby si 
připomenuli událost, která přispěla ke vzniku 
slavnosti Těla a Krve Páně (lidově Boží Tělo). 
Zajímavostí je, že toto místo je spojeno s naší 
zemí. Ve 13. století putoval z Prahy do Říma 
český kněz Petr (tehdy se ještě nepoužívala 
příjmení). Tento kněz nevěřil v přítomnost 
Ježíše Krista v Eucharistii.  
 

 Když sloužil v Orvietu mši svatou, vytekla 
z kalicha kapka krve. Místní biskup byl 
okamžitě pověřen vše přezkoumat a shledal, 
že se jedná o zázrak, protože na korporálu 
(bílé plátno) byly skutečně kapky lidské krve.  
 

 Pro připomínku této události se 
každoročně koná akce „Po stopách kněze 
Petra z Prahy do Orvieta." Jde o štafetový běh 
či pouť k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. 
 

SVOBODA, ALE K ČEMU? 
 

Mít více svobody, patrně bychom něčemu 
ještě více otročili. 
 

Pavel Kosorin: Věřte, nevěřte. 
 
 
 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.19 Odpočinutí Hospodinovo 


