
1. čtení: Gn 12,1 - 4a  
 

 Není jednoduché vyjít ze zajetých kolejí. Abrám 
přesto tento krok udělá. Boží slovo v jeho životě 
nabývá stále většího významu a on se přes všechny 
těžkosti nechá Bohem vést. 
 

 Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze 
svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do 
země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a 
požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem 
požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a 
prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou 
požehnána všechna pokolení země.“ Abrám se vydal na 
cestu, jak mu řekl Hospodin. 
 

2. čtení: 2 Tim 1,8b-10 
 

 Pavel vyzývá biskupa Timoteje k oživení ducha, 
kterého dostal, a připomíná, co znamená 
evangelium. V tomto krátkém textu svatý Pavel 
shrnuje základní podstatu Vyznání víry křesťanů! 
 

 Milovaný! Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže 
spojené s hlásáním evangelia. On nás spasil a povolal 
svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z 
vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v 
Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se projevilo teprve 
nyní, když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc 
smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v 
evangeliu. 
 

Evangelium: Mt 17,1-9 
 

 Synoptická evangelia popisují Ježíšovo narození, 
potom počátek činnosti, zázraky a vyvolení učedníků… 
Klíčový přelom nastává, když Petr vyzná Ježíše jako 
Mesiáše. Kristus reaguje slovem o své smrti a vzkříšení. 
Na to navazuje naše perikopa: Oblak je odkaz na 
starozákonní výjev Boha v oblaku. Mojžíš je 
představitelem Tóry – Zákona a Eliáš je největším z 
proroků.   

 Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a 
vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi 
proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv 
zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak 
s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
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1)  Komunitní mše sv. 2) Mše svatá s kněžími litomyšlského vikariátu 3) Mše svatá s provinciálem salesiánů 
4) 17,00 hodin – soukromá adorace v kostele před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 pobožnost křížové cesty. 
 

 \ 

   

Vydávat svědectví o Kristu – to není lidský výmysl. Je to přání samotného Ježíše. A své učedníky vede k tomu, 
aby šli s odvahou k lidem a ukazovali jim, jak hluboce je Ježíš proměnil, když vstoupil do jejich života. 

je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: 
jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě 
mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku 
se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám 
zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, 
padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se 
jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli 
nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, 
přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, 
dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých“  
 

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• Při měsíční sbírce na potřeby farnosti z minulé 
neděle (26.2.) bylo vybráno 22.941, - Kč, z toho 
6.851, - Kč v Lubné. Děkujeme všem dárcům.  
 

• Ve čtvrtek 9.3.2023 bude ranní mše svatá až 
v 9,00 hodin. Při ní budou přítomni kněží 
z litomyšlského vikariátu, kteří v ten den mají 
v naší farnosti rekolekci. Večerní mše svatá bude 
rovněž v Sebranicích a to v 18,30 hodin. Hlavním 
celebrantem bude provinciál salesiánů Martin 
Hobza, který bude u nás na vizitaci komunity a 
projevil přání setkat se po mši svaté s farníky. 
Setkání se uskuteční v sále KD Sebranice. 
 

• V sobotu 11.3.2023 bude I. postní duchovní 
obnova pro starší 26-ti let. Na seznam se 
můžete zapsat nejpozději do neděle 
5.3.2023. Duchovní obnovu povede salesián 
P. Jindřich Šrajer z Č. Budějovic a bude 
probíhat od 13,00 do 18,00 hodin. 
 

• Každé pondělí vás zveme od 18,00 hodin do 
kaple sv. Anny v Lubné k modlitbě sv. 
růžence za ukončení války na Ukrajině a za 
mír na celém světě. 
 

•  Zveme všechny farníky na postní aktivitu – 
Růženec pro Filipa. Kdo se během doby 
postní pomodlí v rodině jeden růženec za 
Filipa Mareše, může vhodit do připravené 
misky jedno zrníčko růžence. Z nasbíraných 
zrnek potom vyrobíme funkční růženec jako 
dárek pro našeho primicianta. 

 
 

v Mezi největší poklady v České republice patří zlatém, stříbrem a drahými kameny vykládaný 
relikviář svatého Maura, který si můžeme prohlédnout na zámku v Bečově n/Teplou. Relikviář 
je dokladem románského zlatnictví mimořádné výtvarné i řemeslné kvality. Po korunovačních 
klenotech se považuje za druhou nejvýznamnější památku tohoto druhu v České republice. 
Uvnitř se nachází kosterní ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura, sv. Timoteje a sv. Apolináře. 
 

v Český a německý král a římský císař Karel IV. byl vášnivým sběratelem ostatků svatých. Doslova 
je sháněl po celé Evropě. Získával je od osob, kterým důvěřoval, protože ve středověku bylo 
veliké riziko, že člověk získá ostatky falešné. 
 

v 1. listopadu slavíme slavnost Všech svatých, kdy si připomínáme všechny svaté, a to nejen ty, 
kteří byli za ně oficiálně prohlášeni, ale také ty, o jejichž svatosti kromě Boha nikdo neví. 

 

Milí kamarádi, 
	 Relikviář	je	ozdobná	schránka	s	ostatky	světce.	„Ostatky"	
jsou	 tělesné	 pozůstatky	 nebo	 předměty,	 které	 bývaly	 ve	
styku	s	tělem	světce,	jehož	úctu	církev	oficiálně	schválila.	
 

	 V	ostatcích	svatých	uctíváme	a	oslavujeme	Boha,	který	se	
výjimečným	způsobem	projevil	v	životě	světce.	Světci	jsou	
pro	nás	příkladem	víry	 a	 lásky	 a	 přimlouvají	 se	 za	nás	u	
Boha.	
 
  
 

Relikviář sv. Maura Bečově n. Teplou 

 
 Bylo biřmování a pan biskup vyzval jednoho z 
chlapců, aby mu řekl, kdo je to svatý. Když mladík 
zaváhal, biskup ukázal na okno – na barevnou vitráž, 
která představovala hlavního světce kostela. Oči mladíka 
sledovaly biskupův prst, a pak se v nich zablesklo 
porozumění. „Svatý", řekl „je ten, kdo dovolí, aby skrze 
něho proudilo světlo." 
 

Zajdi na faru v Sebranicích 
a nech si ukázat relikviáře 
z místní kaple. Napiš pak na 
farní e-mail, kterému světci 
relikviáře patří. Přejeme ti 
hodně štěstí.



      Příští redakční uzávěrka: 8.3.2023. 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  

 Po dobu rekonvalescence O. Pavla 
Kadlečíka se v tomto sloupečku „O liturgii“ 
budou objevovat jiné články nebo informace.  
 

 Pamatujme na O. Pavla v modlitbách, aby 
se co nejdříve zotavil. 

-r- 
 

 

 
SV. ARTEMIDE ZATTI 
 

 Nedávno svatořečený 
salesián – laik (SDB). Narodil 
se 12.10.1880 v Itálii, kde ještě 
jako chlapec musel tvrdě 
pracovat v zemědělství.  
 

 Když se s rodiči přestěhoval do Argentiny 
vstoupil k salesiánům a plně se věnoval 
opuštěným, chudým nemocným, ve kterých 
viděl samotného trpícího Krista. Když pro své 
pacienty sháněl oblečení, ptal se: „Nemáte 
oblečení pro Ježíše?“   
 
BL. ALOIS VARIARA 
 

 Narodil se 15.1.1875 v Itálii, 
kde se ještě jako chlapec 
seznámil s Donem Boskem a 
stal se jeho velkým obdivo-
vatelem a žákem.  

 

 Později se již jako salesiánský kněz stal 
misionářem v lazaretu malomocných v 
Kolumbii. Zde poznal mnohé zbožné dívky, 
které toužili žít zasvěceným životem, ale pro 
své malomocenství neměly možnost vstoupit 
do žádného řeholního společenství. Variara 
proto pro ně založil Institut sester 
Nejsvětějšího Ježíšova Srdce. 

  
 

 

Zemětřesení v Turecku a v Sýrii 
 

 Do pomoci oběma 
postiženým zemím se 
hned výrazně zapojily 
křesťanské charitativní 
organizace. Ztráty na 
životech a škody na 
majetku pocítili 
samozřejmě i křesťané 
žijící v obou 
postižených zemích. 
 

 V pětaosmdesáti milionovém, převážně 
muslimském Turecku je křesťanů jen zlomek 
1 % a z toho ještě většina zdejších křesťanů 
patří k řeckému pravoslaví. Přesto mnohá 
místa zde jsou pro křesťany významná. Mezi 
nimi je na příklad Antakya – biblická 
Antiochie, domov apoštolů Pavla a 
Barnabáše a jeden z prvních patriarchátů 
rané církve. Zemětřesení zde zničilo 70 % 
města. Pohroma zde též vážně poškodila farní 
kostel sv. Petra a Pavla, ale zase byla ušetřena 
historická židovská čtvrť, kde se odehrávaly 
příběhy ze Skutků apoštolů. 
 

 V Sýrii sice zemřelo při zemětřesení 
mnohem méně lidí než v Turecku, ale utrpení 
přeživších je zde mnohem větší, protože 
zemětřesení ještě zvětšilo již stávající bídu 
způsobenou předchozí dlouhou válkou, ze 
které se země dosud nevzpamatovala. Válkou 
i nynějším zemětřesením bylo postiženo 
hlavně Aleppo, před válkou jedno z 
největších, nejbohatších a nejdůležitějších 
měst Sýrie, s výraznou přítomností křesťanů, 
v jinak převážně muslimské zemi. „Sledujeme 
Aleppo, město, které bylo zmučeno během 
války v Sýrii a nyní zažívá další 

mučednictví,“ zdůraznili ve svém 
soustrastném prohlášení delegáti pražského 
zasedání synody. Církev podle svých 
omezených možností poskytuje v Aleppu 
pomoc všem postiženým, bez ohledu na 
jejich náboženskou příslušnost. Na příklad v 
katolické koleji na okraji Aleppa našlo 
útočiště 2 tisíce lidí. Charitní kuchyně 
františkánů pro ně zajišťuje třikrát denně 
jídlo, navzdory tomu, že získat potraviny není 
jednoduché, mimo jiné kvůli trvajícím 
sankcím uvaleným na Sýrii západními státy 
ještě během války. Syrští biskupové proto 
vzhledem k nynější situaci vyzvali 
mezinárodní společenství k trvalému zrušení 
těchto zničujících sankcí. 
 

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

 

Výlet – příležitost pro nezadané  
 

Pro každého ve 
věku 28–45 let kdo 
hledá, ale ještě 
nenašel, nabízíme 
příležitost seznámit se 
během procházky.  

 
 Jak to bude probíhat? Po konci přihlašování 
rozhodneme, zda je dostatek přihlášených a 
pošleme vám konkrétní místo, odkud vyjdeme na 
procházku. Výlet se uskuteční v okolí Poličky nebo 
Litomyšle podle aktuálního počasí. Bude se jednat 
o nenáročný terén. Během tohoto výletu budete 
mít možnost si popovídat s dalšími účastníky a v 
případě zájmu si vyměníte kontakty. Více 
informací a přihlášení je na stránkách 
www.farnostsebranice.cz v sekci Přihlášky. Na 
Vaši účast se těší organizátoři  
 

Markéta a Věra  

MOUDRÝ SOUDCE  
 

 Jednoho zimního dne přivedli před 
moudrého policejního soudce 
starého, zimou se třesoucího člověka. 
Přistihli ho v obchodě při krádeži 
chleba. Dohnal jej k tomu jednoduše 
hlad. Soudce se cítil vázán zákonem, 
který nepřipouští žádné výjimky. 
Proto odsoudil toho člověka k pokutě 
deseti dolarů. Pak ale sáhl do vlastní 
kapsy a tu částku zaplatil místo 
odsouzeného. Hodil desetidolarovou 
bankovku do svého šedého klobouku.  
 

 Potom se obrátil na přítomné a 
potrestal každého z nich pokutou 
padesát centů a trest zdůvodnil 
poukazem na to, že žijí ve městě, kde 
je nějaký člověk nucen ukrást chléb, 
aby nezemřel hladem. Tuto peněžní 
pokutu soudní sluha ihned vybral do 
šedého klobouku a předal 
odsouzenému. Odsouzený opustil 
soudní síň se 47 dolary a 50 centy. 
 

Krátké příběhy, Hoffsümmer 
 

	
 
 

  
 
 

O  L I T U R G I I  
 
 

Relikviář sv. A. Zatti 

Nemohu si pomoci, tady někdo zpívá falešně! 


