
1. čtení: Ex 17,3-7  
 

 Izraelité zakusili velkou Boží péči na cestě do země 
Zaslíbené. A přesto o Bohu a jeho blízkosti neustále 
pochybují. Není to i můj problém? 
 

 Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: 
„Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil nás, 
naše děti a náš dobytek žízní?“ Mojžíš volal k 
Hospodinu: „Co mám dělat s tímto lidem? Ještě 
trochu a ukamenují mě!“ Hospodin řekl Mojžíšovi: 
„Vyjdi před lid v doprovodu několika starců z Izraele, 
vezmi si do ruky hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi! 
Hle, já tam budu stát před tebou na Chorebu, udeříš 
do skály, vytryskne z ní voda a lid se napije.“ Mojžíš 
tak udělal před očima izraelských starců. Nazval pak 
jméno toho místa Massa a Meriba kvůli hádce 
izraelských synů a kvůli tomu, že pokoušeli 
Hospodina tím, že říkali: „Je Hospodin uprostřed 
nás, nebo ne?“ 
 

2. čtení: Řím 5,1-2.5-8… 
 

 Existuje někdo, kdo by dokázal položit život za své 
nepřátele – ptá se apoštol Pavel. A odpovídá: jedině 
Ježíš, který v síle Ducha svatého nabízí svůj život za 
nás – hříšníky. 
 

 Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, 
žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše 
Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této 
milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v 
tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. 
Naděje však neklame, protože Boží láska je nám 
vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl 
dán. Kristus přece v ten čas, když jsme ještě byli 
slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí 
život za spravedlivého – možná, že se někdo umřít 
odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje 
svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když 
jsme byli ještě hříšníky.  
 

Evangelium: Jan 4,5-26  
 

 V pohádkách pro děti se často mluví o ‚živé vodě‘. 
Ježíš se však nebojí nazývat sám sebe živou vodou, 
neboť on je pramenem veškerého života.   

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 

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 ŠD x x x x x x LU 
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 pobožnost křížové cesty. 
 

 \ 

   
Je nepochopitelné, že lidé, kteří zažili tak neskutečné důkazy Boží lásky a přízně dokáží říci: Je Hospodin 
uprostřed nás, nebo ne? Uvědomuji si i já obdarování od Boha a umím na ně svým životem odpovědět? 

	 Ježíš přišel k samařskému městu zvanému 
Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub 
svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. 
Ježíš, unavený chůzí, posadil se – tak jak byl – u té 
studny. Bylo kolem poledne.  
 

 Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. 
Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ - Jeho učedníci totiž 
odešli do města, aby koupili něco k jídlu. - 
Samařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, Žid, 
žádáš o napití mne, Samaritánku?“ Židé se totiž 
se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl: 
„Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: `Dej 
mi napít', spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal 
živou vodu.“ Žena mu namítla: „Pane, vždyť ani 
nemáš vědro, a studna je hluboká. Odkud tedy 
chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš 
praotec Jakub, který nám dal tuto studnu a sám z 
ní pil i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí 
odpověděl: „Každý, kdo se napije této vody, bude 
zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu 
dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou 
mu dám já, stane se v něm pramenem vody 
tryskající do života věčného.“ Žena mu řekla: 
„Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla 
žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“ Ježíš jí řekl: 
„Jdi, zavolej svého muže a zase přijď sem.“ Žena 
mu odpověděla: „Nemám muže.“ Ježíš jí na to 
řekl: „Správně jsi odpověděla: `Nemám muže'; 
pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není 
tvůj muž. To jsi mluvila pravdu.“ Žena mu řekla: 
„Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali 
Boha tady na té hoře, a vy říkáte: Jen v 
Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat.“  
 

 Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, ženo, nastává 
hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této 
hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, 
my uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. 
Ale nastává hodina – ano, už je tady – kdy 
opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat v 
duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové 
své ctitele. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají ho 

uctívat v duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: 
„Vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten, 
až přijde, oznámí nám všechno.“ Na to jí řekl 
Ježíš: „Já jsem to, který s tebou mluvím.“  
 

 Právě tehdy se vrátili jeho učedníci a divili se, 
že mluví se ženou. Přesto však se nikdo 
nezeptal: „Co jí chceš?“ nebo „Proč s ní mluvíš?“ 
Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města 
a řekla lidem: „Pojďte se podívat na člověka, 
který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je 
to Mesiáš?“ Vyšli tedy z města a šli k němu. 
Mezitím ho učedníci prosili: „Mistře, najez se!“ 
On jim však řekl: „Já mám k jídlu pokrm, který 
vy neznáte.“ Učedníci se mezi sebou ptali: 
„Přinesl mu někdo něco jíst?“ Ježíš jim řekl: 
„Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě 
poslal, a dokonat jeho dílo. Říkáte přece: `Ještě 

čtyři měsíce, a nastanou žně.' Hle, říkám vám: 
Zvedněte oči a podívejte se na pole: jsou už bílá 
ke žním. Ten, kdo žne, už dostává svou mzdu a 
shromažďuje úrodu pro věčný život, takže se 
raduje zároveň rozsévač i žnec. V tom je totiž 
pravdivé přísloví: `Jiný rozsévá a jiný sklízí.' Já 
jsem vás poslal sklízet, na čem jste nepracovali. 
Jiní pracovali, a vy sklízíte (plody) jejich práce.“ 
Mnoho Samaritánů z toho města v něj uvěřilo 
pro řeč té ženy, která svědčila: „Řekl mi 
všechno, co jsem udělala.“ Když tedy ti 
Samaritáni k němu přišli, prosili ho, aby u nich 
zůstal. Zůstal tam dva dny. A ještě mnohem více 
jich v něj uvěřilo pro jeho řeč. Té ženě pak říkali: 
„Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, 
vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že je to 
skutečně Spasitel světa.“ 
  

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• V pátek 17.3.2023 bude na faře od 19,00 hodin další schůzka o synodalitě v církvi. 
 

• V sobotu 18.3.2023 bude II. postní duchovní obnova pro starší 26-ti let. Na seznam se 
můžete zapsat nejpozději do neděle 12.3.2023. Duchovní obnovu povede salesián P. 
Josef Mendel z Českých Budějovic a bude probíhat od 9,00 hodin. Mší svatou v 15,00 
hodin bude obnova zakončena. 

 

• V sobotu 18.3.2023 se mohou zájemci o liturgickou hudbu zúčastnit nácviku vybraných 
zpěvů Svatého týdne, který se bude konat na faře v Dolním Újezdě od 9,00 do 11,00 
hodin. 

 

• V neděli 12.3.2023 bude ve 14,00 hodin na faře další přípravná schůzka na primici. 
 

• Letní chaloupky pro mladší i starší kluky proběhnou v termínu od 1. do 8. července a 
chaloupky pro mladší i starší holky proběhnou od 8. do 15. července 2023. 

 

• Odběratelé časopisu Nezbeda si jej mohou vyzvednout na faře. 
 

 



      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  

  
 

POMOC LIDEM V NOUZI 
 

 Poslední dobou, hlavně v důsledku 
zdražování přibylo v ČR hodně lidí v nouzi. Nyní 
je jich meziročně o 35 % více. Zejména pak se to 
týká těch, kteří doposud nepotřebovali pomoc 
například se zajištěním základních potravin, jak 
uvádí Veronika Láchová, ředitelka České 
federace potravinových bank. Ty pomáhají 
potřebným, a to hlavně díky darům obchodních 
řetězců a supermarketů, potravinových sbírek, 
evropského programu potravinové pomoci, 
darů od pěstitelů, výrobců a jednotlivců. Většina 
potravin je určena k rychlé spotřebě, má 
uplynulou dobou minimální trvanlivosti, nebo 
má poškozený obal či špatné označení. 
Potravinové banky tak mohou průběžně 
doplňovat své sklady, aby z nich mohly jídlo a 
drogistické zboží distribuovat všem potřebným. 
Výrazně v tom pomáhají oblastní a farní charity. 
 
 

 

 CO JE VHODNÉ DAROVAT 
 
 

• konzervy, dětská výživa, polévky, olej, 
trvanlivé mléko, rýže, luštěniny, těstoviny 

• základní a dětská drogerie 
•  

• více na https://www.sbirkapotravin.cz/co-nakoupit  
 

10 LET S FRANTIŠKEM 
 

 Za dobu 10-ti let svého pontifikátu ukázal papež 
František, že Kristova církev je stále schopná 
nabízet světu nová řešení palčivých problémů. 
Filip Braindl ve svém článku píše, že František své 
papežství staví na vnímání problémů současného 
lidstva, ale i na milosrdenství a lidské blízkosti. 
Papežův životopisec Austen Ivereigh 
podotýká, že Svatý otec Usiluje o proměnu 
vnitřního života a kultury katolické církve. 
Jádrem této reformy je přeměna moci a její 

plody jsou viditelné – píše pro jezuitský 
časopis America Magazine. Svědectvím o 
proměně církve je podle něj i nynější 
synodální proces: „Už nyní je zřejmé, že 
zkušenost hlubokého vzájemného naslou-
chání ve věřících probudila touhu po větší 
odpovědnosti a účasti na životě a poslání 
církve.“ 
 

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

 
 
MŮŽEŠ 
 

Můžeš být sám i uprostřed davu, 
můžeš být vězněn, i když jsi v právu. 
Můžeš mít hlad i s plným břichem, 
můžeš být svatý i se svým hříchem. 
 

Můžeš i v mrazu dát druhým teplo, 
a v tmavé noci zářit jak světlo. 
Můžeš mít žízeň i blízko studny, 
můžeš se smát a v duši být smutný. 
 

Můžeš se ztišit i v bouři a větru 
a třást se zimou i v teplém svetru. 
Můžeš dnes doletět ke hvězdám, k měsíci, 
můžeš mít pochyby, i když jsi věřící. 
 

Můžeš být bohatý a nemít nic, 
všechno má rub, ale i líc. 
Můžeš být mladý, a přesto mít vrásky, 
nemůžeš k Bohu však bez skutků lásky. 
  

Jan Šlachta 
 
 

 

Křesťan by neměl mít malé cíle – směřuje přece 
k Nejvyššímu. 

Pavel Kosorin 
 
 
 

 

Pomodli se za nějakého	člověka,	se	kterým	si	moc	nerozumíš.	Napiš, jakou modlitbu jsi 
použil a pošli to na farní adresu farnost@farnostsebranice.cz  
 
ZPOVĚĎ U DONA BOSKA 
 

Povídá se, že když se jeden člověk z Turína zpovídal Donu Boskovi, dostal otázku: „Jak 
dlouho jste nebyl u zpovědi?“ „Naposledy před deseti lety.“ „Nuže,“ povídá klidně Don 
Bosco, „dáte mi deset stříbrných!“ „Jakže,“ podivil se kajícník, „myslel jsem, že 
rozhřešení je zdarma!“ „Tak vy jste to věděl,“ pokáral ho Don Bosco, „a přesto jste čekal 
deset let!“ Chtěl, aby si ten člověk uvědomil nesmyslnost svého počínání. Copak to není 
divné, být dobrovolně nemocný deset let, přestože lék je na dosah ruky? 
 
 
 

Odpuštění je na dosah ruky. Je na nás, jak často jej chceme přijmout. Bůh je vždy připraven nám odpustit. 

Milí kamarádi, 

Dnes si povíme něco	o	zpovědnici. Je to místo, kde věřící přistupují ke svátosti smíření — 
zpovědi. Ve zpovědnici je přítomen kněz, který nám slovy rozhřešení zprostředkuje Boží 
odpuštění. Kněz také zastupuje církev, protože hříchem nejen narušujeme svůj vztah k 
Bohu, ale také zraňujeme Kristovo Tělo – církev. K odpuštění hříchů je nutná upřímná 
lítost.  
 

 

v Dříve existovala veřejná vyznání hříchů a veřejná pokání. Byla to připomínka toho, že 
hřích jednotlivce se týká celého společenství církve. Veřejné vyznání bylo zároveň 
omluvou a prosbou, aby ostatní dotyčnému odpustili a přijali ho do svého společenství. 
Kajícníky bylo možné poznat podle kajícího šatu (prosté nepohodlné oblečení) i podle 
kajícího způsobu života (postili se, chodili bosí, bičovali se). 
 

v Zpovědnice se v kostelích objevily až v 16. století. Jejich pravděpodobným „vynálezcem“ 
je svatý Karel Boromejský. Ten sepsal pravidla pro podobu a použití zpovědnic. Předtím 
nebylo v kostele žádné místo určené přímo ke zpovídání. Stačila k tomu židle nebo 
sedátko pro zpovědníka; kajícník stál a klekl si na rozhřešení, nebo stáli oba. 
 

v Každý z nás potřebuje odpuštění. Ve svaté zpovědi nám kněz jménem Ježíše a církve 
naslouchá, když mu vyznáváme své hříchy. Slovy kněze: „Uděluji ti rozhřešení ve jménu 
Otce i Syna i Ducha Svatého“ přijímáme Boží odpuštění. Hříchů je třeba litovat, tzn. 
uvědomit si, že jsme udělali něco špatného, a snažit se to napravit. 
 

v Je dobré každý večer zpytovat svědomí — v modlitbě projít uplynulý den, poděkovat za 
to dobré a požádat za odpuštění ve věcech, které se nepodařily. 


