
1. čtení: Sir 15,16-21 
 

 Kniha Sirachovcova je napsaná jako poučení mladého 
muže vstupujícího do života. V našem textu upozorňuje 
na vážný omyl. Ve verších 11–12 autor píše: „Neříkej: 
‘Hospodin zavinil, že jsem odpadl,’ on přece nedělá to, co 
sám nenávidí.“ Bůh člověku dává svobodu vybrat si mezi 
dobrem a zlem. 
 

 Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat 
věrným. Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni 
ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, 
každému dá Bůh to, co kdo bude chtít. Převelká je 
moudrost Páně, je všemohoucí a všechno vidí. Jeho oči 
hledí na ty, kdo se ho bojí, on zná každý lidský skutek. 
Nikomu neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal 
dovolení, aby hřešil.“  
 

2. čtení: 1 Kor 2,6-10  
 

 Kristovo učení nespočívá v tajném zasvěcení do 
„pravdy“ určené jen některým, ale v kříži! Je určeno 
všem, nejen nějaké elitní skupině. 
 

 Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. 
To však není moudrost tohoto světa ani moudrost 
těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc je už zlomena. 
Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a 
skrytá. Bůh ji už před lety pro nás předurčil k naší slávě. 
Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní 
tušení. Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána 
slávy neukřižovali. Ale – jak stojí v Písmu – my 
zvěstujeme to, co ̀ oko nevidělo, co ucho neslyšelo, nač 
člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil 
těm, kdo ho milují'. Nám to Bůh zjevil skrze svého 
Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i hlubiny Boží. 
 

Evangelium: Mt 5,17-37 
 

 V evangeliu dnes čteme Ježíšův komentář k 5., 6. a 8. 
přikázání Desatera, základní smlouvy, na které stojí 
víra Izraelitů.   

 Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel 
zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale 
naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, 
nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, 
dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno 
z těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak učil lidi, bude 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
12.2. 13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 

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 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. 
 

 \ 

   

Společnost se stále posouvá a vyvíjí. Náš život ovlivňují různé vnější okolnosti... Lze ještě dnes dodržovat 
Desatero? Co určuje správné pochopení přikázání? Jak my sami dokážeme Desatero vtělit do svého života? 

v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit 
a jim učit, bude v nebeském království veliký. Říkám vám: 
Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než 
spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského 
království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 
`Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.' A já vám říkám: 
Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; 
kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho 
zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj 
dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti 
tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit 
se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. 
Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na 
cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce 
služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím 
vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního 
halíře. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ̀ Nezcizoložíš!' Ale já vám 
říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní 
zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a 
odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých 
údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do 
pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od 
sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel 
nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také bylo 
řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá 
rozlukový list.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se 
ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji do cizoložství, a 
kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství. Slyšeli 
jste, že bylo řečeno předkům: ̀ Nebudeš přísahat křivě, ale 
splníš Pánu svou přísahu.' Ale já vám říkám: Vůbec 
nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při 
zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, 
protože je to město velikého krále; ani při své hlavě 
nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým 
nebo tmavým. Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co je 
nad to, je ze Zlého.“  
 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• 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. 
 

 

v V umění poznáme jednotlivé evangelisty podle jejich symbolů. 
Matouš má symbol člověka, Marek lva, Lukáš býka a Jan orla. 

 

v Slovo evangelium se skládá z řeckého slova euangelion, 
tzn. dobrá zpráva. 

 

v Člověku, který při bohoslužbách předčítá Boží slovo, se 
říká lektor. Měl by mít nejen správný přednes, ale také 
by měl čtenému slovu rozumět a snažit se podle něho žít. 

 
 

Napiš,	jak	se	jmenují	autoři	evangelií	a pošli na farní adresu 
farnost@farnostsebranice.cz  
 

Milí kamarádi, 

Ambon je místo, od něhož se v kostele předčítá a vykládá Boží slovo. 
O nedělích a slavnostech slyšíme celkem tři úryvky z Bible. První čtení 
je většinou ze Starého zákona, druhé čtení z Nového zákona. Mezi 
ně je vložen zpěv žalmu. Třetím úryvkem je evangelium, které čte 
jáhen nebo kněz. Všem čtením i promluvě pozorně nasloucháme, 
protože v nich k nám mluví sám Bůh.  
 

 
  
 

• 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. 

 

• V týdnu od 13. – 18.2.2023 se, prosím, ve farních záležitostech obracejte na O. Jožku Glogara. 
Nutné a neodkladné věci můžete vyřídit se mnou prostřednictvím telefonu nebo e-mailu 
(budu na salesiánských exerciciích ve Fryštáku). P. Ladislav 

 

• Spolek SPORT – ART Široký Důl vás srdečně zve na 7. poslední ples sezóny, který se bude 
konat v sobotu 18.2.2023 od 19,30 hodin v sále kulturního domu v Širokém Dole. Zahraje 
skupina VEPŘO, KNEDLO, ZELO. Vstupné je 150 Kč. Předprodej vstupenek a doplňující 
informace na tel. č. 734 890 165. Těšíme se na setkání s vámi. 
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      Příští redakční uzávěrka: 15.3.2023. 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  

  Výraz šabbát přestání, odpočinutí, je tedy 
postupně vztažen [a tak současně prohlubován!] na 
přebývání v zaslíbené zemi ve svobodě od nepřátel, 
na chrám, místo odpočinutí Hospodina a poutníků, 
kteří se přicházejí Hospodinu klanět. Potom na 
mesiášskou dobu, která je č́asem a místem  ́
odpočinutí v osvobození od hříchu a smrti, dále na 
odpočinutí člověka při vzkříšení, a konečně na 
´nebeský Jeruzalém ,́ definitivní odpočinutí, které 
bude dovršeno při Kristově paruzii.  
 
 Odpočinutí tedy není nicnedělání, ale život 
v Boží přítomnosti, který můžeme zakoušet již tady 
a teď. Zahrnuje osvobození od zla [a Zlého], pokoj 
[šálóm], potěšení a radost z Boha a ze společenství 
s Ním a s těmi, kteří jsou jeho…  
 
 Prvotní církev hned od počátku – přinejmenším 
od seslání svatého Ducha – slavila, jako svatý a 
posvěcený, den po sabatu, protože to byl den 
Kristova vzkříšení. Slavení židovského sabatu 
postupně opustila. Výraz Den Páně vztažený na den 
Kristova vzkříšení – na den po sabatu [na neděli] – je 
v křesťanských Písmech poprvé zmíněn v knize 
Zjevení sv. Jana [Apokalypsa]: ́ Ocitl jsem se v Duchu 
v den Páně [kyriaké hémera], a uslyšel jsem za sebou 
mocný hlas…  ́[Zj 1:10].  
 
 Pro křesťany je tedy den šabbát den odpočinutí, 
totožný se Dnem Páně [s nedělí], neboť den Páně je 
dnem Kristova vzkříšení a v Kristově vzkříšení dovršil 
Bůh své dílo stvoření. Jako den Kristova vzkříšení 
Bůh právě tento den ´žehná… a činí jej svatým  ́[sr 
Gn 2:3], a vztahuje tak na něj i čtvrté slovo dekalogu 
[sr Ex 20:8-11 Dt 5:12-15].  
 
 Slavení dne Páně je nejvýznamnějším projevem 
naší víry, naděje a lásky a nejvyšší znamením naší 
úcty a vděčnosti Bohu, a po Kristově vzoru též 
znamením poslušnosti Otci, kterého chválíme a 

  
 

 

PAPEŽ FRANTIŠEK V AFRICE 
 

 Cílem čtyřicáté, tentokrát šestidenní zahraniční 
apoštolské cesty papeže Františka byly dvě africké 
země. Konžská demokratická republika a Jižní Súdán. 
Do obou zemí přinášel papež poselství míru a naděje. 
 

 Konžská demokratická republika (KDR) je se svými 
100 miliony obyvatel převážně zemí mladých. 50 % lidí 
zde má méně než 2O let.  49 % občanů jsou katolíci. 
Církev v Kongu je přítomná ve všech oblastech 
sociálního života a vzdělávání   Od r. 2006 je také KDR 
předsednickou zemí Africké unie. První papež, který 
tuto zemi před 37 lety navštívil byl Jan Pavel II. Na 
návštěvu papeže Františka se dlouho připravovalo 
bohatou výzdobou hlavní město Kinshasa. Zde byl 
papež také slavnostně přivítán a zde měl také na 
stadionu mši sv., na které bylo přítomno kolem 
milionu lidí. Mladým Konžanům papež při setkání 
doporučil modlitbu, společenství, poctivost, odpuštění 
a službu – pět ingrediencí nezbytných pro budování 
míru a lepší budoucnosti.   
 

 Mladý stát Jižní Súdán už krátce po svém vzniku 
(odtržením od severního Súdánu) propadl do kruté 
občanské, mezikmenové války. Země se dodnes po 
deseti let trvajícím konfliktu netěší potřebnému klidu 
a míru. V současnosti je v zemi 2 miliony vnitřně 
vysídlených utečenců a stejný počet je těch co utekli za 
hranice. Očekává se, že papežova návštěva, první v 
této zemi, by mohla přispět k dosažení toužebně 
očekávaného míru. V katedrále sv. Terezie v hlavním 
městě Džubě vyzval papež veřejné činitele: „Buďte 
milosrdnými pastýři, a nikoliv kmenovými vůdci. 
Proroky blízkosti, kteří se nehoní za náboženskou a 
společenskou prestiží.“   
 

 Prezident Jižního Súdánu Salva Kiir označil 
papežovu přítomnost za historický milník a vyjádřil 
hlubokou vděčnost za návštěvu, která zanechá 
pozitivní dopad na mír v zemi.    
 

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

KOŠ 
Povídka k Dětskému okénku na str. 3 

 
 Na jedné staré selské 
usedlosti v horách žil muž 
spolu se svým vnukem. 
Každé ráno četl dědeček ve 
své staré Bibli.  

 Jednou se ho jeho vnuk zeptal: „Dědo, 
pokouším se číst Bibli jako ty, ale mnohému 
nerozumím. A to, čemu rozumím, zapomenu 
už krátce potom, co Bibli zase zavřu. K čemu 
mi pak čtení Bible je?“  

 Dědeček právě přikládal do ohně několik 
polínek dřeva ze starého vrbového koše a 
řekl vnukovi: „Vezmi si tento pletený vrbový 
koš a přines z řeky vodu.“ Chlapec udělal, co 
mu dědeček řekl. Ale všechna voda protekla 
z koše dříve, než se k dědečkovi vrátil.  

 Chlapec běžel zpátky k řece, znovu 
naplnil koš a utíkal tak rychle, jak uměl, 
zpátky do domu. Ale zase byl koš prázdný. 
Úplně bez dechu řekl: „Dědo, to nejde nosit 
v koši vodu. Vezmu si kbelík!“		

 Dědeček se usmál: „Ty si myslíš, že je to 
nesmyslné. Podívej se na koš.“	  Tu chlapec 
zpozoroval, že koš vypadá úplně jinak. 
Předtím byl zaprášený a s kousky dřeva, ale 
teď je čistý. A dědeček mu vysvětlil: „Totéž se 
stane, když budeš poctivě číst Bibli. Snad 
vždycky všemu neporozumíš a mnohé 
zapomeneš, ale když budeš číst pravidelně, 
ona tě vnitřně promění.“	
 

 

V Bibli nalezneme Boží slovo. Když mu 
nasloucháme, otvírají se nám oči, uši a srdce pro 
Boha a pro druhé lidi. 

vzdáváme mu díky skrze Krista. V tomto dni též 
prožíváme, nebo spíše se učíme prožívat, v jakési 
anticipaci [předjímání, předzvěsti] eschatologické 
odpočinutí v definitivním společenství s Bohem a 
Božím lidem, v účasti na Boží lásce, svobodě, 
radosti, pokoji, životě, plnosti…  
 
 Proto také středem a vrcholem dne Páně je, a 
má být! slavení eucharistie [mše svaté], kde 
pozorně nasloucháme Božímu slovu a prožíváme 
zpřítomnění Kristovy smrti a vzkříšení – 
velikonočního tajemství – podle jeho slova: ́ to čiňte 
na mou památku  ́[L 22:19 1K 11:24]. Přicházíme, 
protože nás Kristus k této slavnosti zve, a proto, 
abychom se od něj nechali obdarovat. Slavit neděli, 
znamená setkat se Bohem a bratřími ve víře 
v radosti, lásce a pokoji. Den Páně je zasvěcen a 
patří Tomu, kterému patříme i my, a který utváří 
celou naši budoucnost. Který je naší budoucností.  
 

 

 
„Taky ti vichřice poškodila stodolu?“ 
„Nevím, ještě jsem ji nenašel.“ 
 

„Jano, už jsi našla tu dvacetikorunu?“ ptá se 
maminka. 
„On ji našel Tomáš.“ 
„A co tady pořád hledáš?“ 
„Tomáše.“ 
 

Vězeňský kaplan promlouvá k recidivistovi, 
který už potřetí vyloupil banku: „Můj synu, až 
se dostaneš na svobodu, rád ti budu 
pomáhat.“ 
„Moc děkuji za nabídku, velebný pane,“ 
odpovídá vězeň. „Ale na to musí být 
odborník.“ 
 

„A co vy děláte pro životní prostředí?“ 
„Nezahazuji jízdenky, používám je vícekrát.“ 
 
 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.20 Odpočinutí Božího lidu  


