
1. čtení: Lv 19,1-2.17-18  
 

 Třetí kniha Mojžíšova (Leviticus) patří do Tóry, tedy 
Zákona. Je tvořena především předpisy, často dobově 
podmíněnými. Ale i zde nalézáme teologii a výpovědi 
o Bohu. 
 

 Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému 
společenství izraelských synů a řekni jim: Buďte svatí, 
poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! K svému 
bratru neměj nenávist, ale otevřeně ho napomeň, aby 
ses kvůli němu neobtížil hříchem. Nemsti se, nechovej 
proti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako 
sebe. Já jsem Hospodin!“  
 

2. čtení: 1 Kor 3,16-23   
 

 V komunitě Korintských panuje napětí a rozdělení. 
Někteří se přiklonili k učení svatého Pavla, ale jiní 
dávají přednost jiným učitelům. Pavel je kárá a 
argumentuje… 
 

 Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás 
bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí 
Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy! Ať 
se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo z vás, že je 
moudrý, jak to chce tento svět, musí se napřed stát 
„pošetilým“. Jenom tak se stane moudrým. Moudrost 
totiž, jak ji chce tento svět, je v očích Božích pošetilost. 
Stojí přece v Písmě: `Bůh chytá moudré do jejich 
chytráctví', a dále: `Pán zná plány moudrých: nejsou k 
ničemu.' Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je 
přece vaše: Pavel, Apollos i Petr, svět, život i smrt, to, 
co už tady je, i to, co teprve přijde, všecko je vaše. Vy 
však patříte Kristu a Kristus Bohu. 
 

Evangelium: Mt 5,38-48 
 

 V Horském kázání Ježíš komentuje některá přikázání 
Desatera a navazuje komentářem dalších částí Tóry. V 
posledním verši předkládá klíč k porozumění. Slovo 
„dokonalý“ je v řečtině odvozeno od slova „cíl“.    

 Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo 
řečeno: `Oko za oko, a zub za zub'. Ale já vám říkám: 
Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo 
udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, 
kdo se chce s tebou soudit, a vzít tvé šaty, (tomu) 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
19.2. 20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 

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 SEB  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. 
 

 \ 

   

V tomto týdnu začneme popeleční středou postní období. Znovu budeme vybízeni, abychom změnili své 
skutky. Máme-li šířit myšlenky Božího království, musíme přehodnotit, jak se chováme k Bohu i k bližním. 

nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho 
doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě 
prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se 
neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ̀ Miluj svého 
bližního a měj v nenávisti svého nepřítele'. Ale já 
vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, 
kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého 
nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému 
slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i 
nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují 
vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i 
celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím 
děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy 
však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský 
Otec.“ 
 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• V neděli 19.2.2023 je sbírka na Svatopetrský 
haléř. 

 

• V úterý 21.2.2023 bude od 17,00 hodin na faře 
v Sebranicích schůzka těch, kdo chtějí pomoci 
připravovat primici Filipa Mareše. Prosíme 
také zodpovědné za jednotlivé úseky, aby si 
připravili alespoň hrubou představu, co se 
bude od jejich skupiny očekávat. 

 

• Na Popeleční středu 22.2.2023 bude ranní i 
večerní mše svatá v Sebranicích. Při obou 
mších bude udílen popelec. 
 

• V sobotu 25.2.2023 bude od 9,00 hodin 
postní duchovní obnova pro žáky ZŠ. Na 
seznam se můžete zapsat nejpozději do 
neděle 19.2.2023. Duch. obnovu povedou 
salesiánky z Brna a Hradce Králové. 
 

• 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. 
 

• Na stolku ve Velké síni jsou seznamy, na které 
se můžete zapsat: 1. Zájezd na kněžské 

 

v V katolických kostelech lidé v tento den dostávají na čelo 
znamení kříže, které jim uděluje kněz popelem ze spálených 
ratolestí posvěcených na Květnou neděli předchozího roku. Říká 
při tom větu „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš“ nebo 
„Obraťte se a věřte evangeliu“. Označit popelem se dá ten, kdo 
chce změnit svůj život podle přání Pána Ježíše. 
 

v Pro dospělé je tento den také dnem přísného postu – nejedí 
maso a neměli by se přejídat. Mohou si tím více uvědomit, že tak 
jako pro tělo je potřeba jídlo, aby bylo zdravé a správně 
fungovalo, tak je pro duši potřeba obrátit se k Bohu, aby byla 
zdravá a plná života. Děti sice tento přísný půst od jídla 
dodržovat nemusí, ale stejně tak jako dospělí se mohou snažit o 
bližší poznání Pána Ježíše a obrácení k němu. 
 

Milí kamarádi, 

dnešní povídání trochu vybočí z liturgického prostoru, ale jenom naoko. 
Budeme si vyprávět o Popelci. A ten do kostela patří, tedy alespoň jednou 
v roce.  
 

Vše začíná na Popeleční středu. Ta letos připadá na 22.2.2023 a je prvním 
dnem postní doby, která trvá čtyřicet dnů a prožíváme ji jako přípravu na 
oslavu Ježíšova zmrtvýchvstání – Velikonoce, tedy těch, kdo chtějí změnit 
svůj život podle přání Pána Ježíše. 
 

 
  
 

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. 

 

• Pobožnosti křížové cesty budou v době postní v kostele v Sebranicích vždy v pátek od 18,00 hodin 
a v neděli po ranní mši svaté. V Lubné, v Lezníku a v Širokém Dole přede mší svatou. 

Napiš,	z	čeho	se	„vyrábí“	Popelec a pošli na farní adresu: 
farnost@farnostsebranice.cz  
 



      Příští redakční uzávěrka: 22.3.2023. 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 Hospodin ž́ehná… a činí jej svatým  ́Je 
tedy darem, který pro nás učinil Hospodin. Proto má i 
člověk č́init šabbát svatým  ́ a ´pamatovat na den 
šabbát pro jeho svatost́ . Činit a pamatovat znamená: 
znovu, opakovaně vyvolávat v paměti…, mít stále na 
mysli…, připomínat si neustále s vděčností… 
Hospodinovy činy, zvláště ty, které pro nás vykonal 
v Kristu Ježíši. To je základní smysl dne Páně. Sloveso 
pamatovat je v infinitivu [neurčitý způsob], který je 
důraznější než imperativ [rozkazovací způsob]. Dekalog 
tedy klade na ´pamatování na den šabbát́  velkou 
váhu.  
 

 Slovo ́ přestání́  je předznamenán slovy ́ šest dní 
sloužíš a činíš každé své poslání́ . Nemluví se tu o 
práci, ale o službě a poslání. To dává našemu konání 
nový a hlubší rozměr a smysl. Den Páně pak je blíže 
určen slovy ́ nečiníš žádné poslání́ . Den Páně je tedy 
posvěcen k tomu, abychom přerušili svou 
každodenní ´službu a poslání́ , a zaměřili svou 
pozornost jiným směrem. Je do den oddělený 
k setkání s Pánem a určený ke klanění, uctívání, 
společenství s Bohem v jeho odpočinutí. Je to tedy 
den zvláštní, oddělený od všedních dní, který 
přijímáme z Božích rukou s vděčností jako dar.  
 

 Čtvrté slovo zahrnuje také sociální rozměr dne 
Páně. Výsada odpočinutí se netýká jen pána domu, 
ale celé jeho domácnosti, i služebnictva [otroků]. Je 
zde také zahrnutý kosmický rozměr. Na odpočinutí 
má mít účast i ́ tvůj býk a tvůj osel a každé tvé zvíře…  ́
[Dt 5:15]. Den odpočinutí se tedy týká celého 
stvoření. Tak činnost člověka – činění nebo nečinění 
dne Páně – osvobozuje, či naopak zotročuje, nejen 
jeho, ale také jeho bližní a celé tvorstvo vůbec.  
 

 A nakonec, slovo o dni Páně staví bariery a 
osvobozuje nás: Od nadměrné starostlivosti zajistit 
sebe, svou rodinu… dlouhodobě před jakýmkoliv 
myslitelným nebezpečím. Ježíšovo: ´Nedělejte si 
starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do 
čeho se budete oblékat. Což není život víc než 
jídlo…?  ́[Mt 6:25] nebo ́ podobenství o stodolách  ́[L 
12:16-21]. Osvobozuje nás od ´etiky [ideologie] 

  
 

 

RELIGIOZITA STŘEDOŠKOLÁKŮ 
 

 Podle celostátního průzkumu Křesťanské 
akademie mladých (KAM) věří v Boha 14 procent 
našich středoškolských studentů. Nejpočetnější 
skupinou jsou „něcisté“ (agnostici - „Něco nad námi 
asi je“). Těch je mezi mladými (15-20 let) 46 %. 
Existenci Boha odmítá pětina respondentů (ateisté). 
Statistika se od posledního šetření z roku 2011 
výrazně nezměnila, ačkoli nynější (r. 2022) 
dotazovaný vzorek byl širší. Analytici se ptali tisícovky 
studentů z různých typů středních škol (gymnázia, SŠ 
s maturitou i učební obory) po celé ČR. Zajímavá je 
souvztažnost religiozity s prožíváním smyslu života a 
životního štěstí. Středoškoláci s vysokým stupněm 
religiozity jsou proti celkovému průměru o 17% 
šťastnější. 
 

 Středoškoláci, zvláště studenti maturitních 
oborů mají zájem i o Bibli. 14 % mladých ji četlo a 
zaujala je. Další 13 % skupina by si ji ráda přečetla. 
Respondenti ale nejsou uzavřeni ani vůči 
alternativním spirituálním praktikám, jako je 
astrologie, reinkarnace, nebo třeba různé amulety a 
krystaly. 
 

 Odpovědi na náboženské otázky hledají 
středoškoláci nejčastěji u důvěryhodných a 
zkušených osob (27 %) a přátel (24 %). Výzkum 
ukazuje také neopomenutelnou roli internetu. Na 
sociálních sítích hledá odpovědi více než pětina 
respondentů, 13 % využívá specializovaných webů s 
náboženskou tematikou. Ale po odborné literatuře 
sáhne jen 9 % středoškoláků. „Jsme si vědomi rizik, 
která sociální sítě představují. Nicméně se jedná o 
prostor, kde se mladí lidé vyskytují a kde hledají 
odpovědi na životní otázky. Pro církve je to výzvou, 
aby křesťanské poselství zaznívalo i tam,“ zdůrazňuje 
zástupce ředitele KAM Jakub Vejmělka. 
 

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

DOBA POSTNÍ 
 
Milí farníci, 
 

 doba postní, kterou právě 
začínáme, vyžaduje od nás 
(podobně jako příprava na 
Vánoce) soustředěnost, zapálení 
 pro věc a možná i očekávání jistého výsledku 
z námahy, kterou jsme do přípravy vložili. Je však 
zde jistý rozdíl: zatímco u Vánoc poměrně přesně 
víme, co máme dělat (nákup dárků, vánoční úklid, 
stavění Betléma, zdobení stromečku, pokojů, ba i 
celého domu, a možná stihneme i předvánoční 
koncert a vánoční zpověď), u přípravy na 
Velikonoce si patrně už tak jisti nebudeme. 
 

 Církev samozřejmě každoročně připomíná tři 
hlavní pilíře postu: modlitbu, půst (sebezápor) a 
almužnu. Ale ruku na srdce: co z toho se nám 
podaří úplně, anebo alespoň z části zvládnout? 
 

 Nejde o výkon, počítání skutků. Prorok Izaiáš 
vyjmenovává celou řadu věcí, které se Bohu na 
lidech doslova ‚hnusí‘: Slyšte slovo Hospodinovo, 
sodomští náčelníci… Z duše nenávidím vaše 
novoluní a slavnosti, jsou mi na obtíž, jsem 
vyčerpán, když je musím snášet. Když 
rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. 
Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou 
celé od krve. (Srov. Iz 1,14-15) 
 

 Ale co má tedy Bůh rád? „Tohle je půst, jaký 
se mně líbí: Lámej svůj chléb hladovému, popřej 
pohostinství bloudícím ubožákům. Potom budeš 
volat a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc a on ti 
řekne: Zde jsem!“ (Srov. Iz 58, 6.7.9) 
 

 Z uvedeného textu vyplývá, že Bohu jde 
především o vztah. Celá lidská činnost má být ve 
vztahu k někomu. Lámej svůj chléb – je to tvůj 
chléb, který nabízíš. Asi se budeš muset uskrovnit,  

výkonu ,́ v níž cenu lidského života určuje produktivita 
a výkon. K tomuto postoji k životu nás neustále tlačí 
naše kulturní prostředí a většinová společnost. To 
postihuje a vyřazuje z života ´neproduktivní́  a ´méně 
zdatné .́ Den Páně nás osvobozuje od tohoto 
převráceného, zvráceného smýšlení, založeného na 
´užitečnost člověka .́  
 

 Den Páně nás odkazuje k faktu, že život je dar. Je 
víc než materiální statky. Že je důležitější ́ kdo jsem  ́než 
´co mám  ́a náš život, i naše budoucnost, je v posledku 
v rukách našeho nebeského Otce, který přece ́ ví, že to 
všechno potřebujeme  ́[Mt 6:32]. A že máme ´nejprve 
hledat Boží království a jeho spravedlnost, a toto 
všechno nám bude přidáno  ́[Mt 6:33].  
 

 
 
 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

píše P. Pavel Kadlečík 
2.21 Pamatovat a činit Den Páně 

DOBA POSTNÍ 
 
 

když dáváš jinému ze svého. To je půst, 
sebezápor, možná to trochu bude bolet. 
(Takhle to dělávají například rodiče, když 
dávají „ze svého“ dětem, na rozdíl od vlivných 
a mocných lidí, kteří mnohdy „ze svého“ 
nedávají). 
 

 Popřej pohostinství bloudícím ubožákům – 
tomu se dříve říkalo almužna. Většinou byla pro ty, 
kdo měli méně než ostatní, a byli oproti nim 
znevýhodněni. Svatý Jan Bosko vzpomíná, jak jeho 
matka Markéta dávala chudým sousedům jídlo, 
když trpěli nouzí. Sama neměla pro svou rodinu o 
mnoho více. Dnes už ani nevíme, kdo skutečně 
potřebný je. Možná čekáme, že to vyřeší politici, 
komu ubrat a komu přidat. 
 

 Výslednicí správného vztahu k bližním i k sobě 
samotnému je nakonec dobrý vztah k Bohu. Tvoje 
modlitba bude zcela jistě vyslyšena. Vždyť Bůh ví, 
že potřebuješ pomoc a že je ti těžko: Potom budeš 
volat a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc a on ti 
řekne: Zde jsem! 
 

 Přeji nám všem pokojnou a plodnou dobu 
přípravy na Velikonoce. 
 

Ladislav Kozubík 
 
 

Pokračování na poslední straně 

Pokračování z první strany 


