
1. čtení: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a  
 

 V 11. stol. př. Kr. byl ustanoven první král Saul, ale 
selhal. Kdo místo něj? Pomazání olejem byl obřad 
spojený s obřadem ustanovení krále.  
 

 Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem 
a jdi! Posílám tě k Jesseovi, Betlémanu, protože 
jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny.“ Když (Samuel) 
přišel a spatřil Eliaba, řekl si: „Jistě tenhle je před 
Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však řekl 
Samuelovi: „Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké 
postavy, neboť ho vylučuji. Nedívám se totiž jako 
člověk; člověk soudí podle zdání, Hospodin však vidí 
do srdce.“ Jesse předvedl před Samuela sedm svých 
synů, ale Samuel řekl: „Mezi nimi Hospodin 
nevyvolil nikoho.“ A zeptal se: „Jsou to již všichni 
chlapci?“ Jesse odpověděl: „Ještě je nejmladší, ten 
pase stáda.“ Samuel tedy řekl Jesseovi: „Pošli pro 
něho, neboť nesedneme k jídlu, dokud sem 
nepřijde.“ Poslal tedy a uvedl ho: byl plavovlasý, s 
krásnýma očima a milého vzhledu. Tu řekl 
Hospodin: „Nuže, pomaž ho; to je on.“ Samuel vzal 
roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. 
Od toho dne i nadále působil s Davidem 
Hospodinův duch. 
 

2. čtení: Ef 5,8-14  
 

 Autor listu ve čtvrté kapitole povzbuzoval křesťany, 
aby nežili jako pohané. V následující kapitole to 
konkretizuje. 
 

 Bratři! Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v 
Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž 
záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v 
životě podle pravdy. Zkoumejte, co se líbí Pánu, a 
nemějte žádnou účast v těch neplodných skutcích 
tmy; spíše je veřejně odsuzujte. Vždyť člověku je 
hanba už jen o tom mluvit, co ti lidé potají páchají. 
Všechno, co se odsoudí, ukáže se v pravém světle. 
Všechno totiž, na co se vrhne světlo, je potom 
zřejmé. Proto se říká v Písmu: „Probuď se, spáči, 
vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.“ 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB  
 

Ne Po Út St Čt Pá So Ne 
19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 

7,00 x SEB   SEB SEB SEB SEB SEB x 
7,30 SEB x 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 1) LU x 
18,30 x SEB x LE  x SEB x x 

  

1) 17,00 h – soukromá adorace v kostele před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 pobožnost křížové cesty. 
 

 \ 

   
V evangeliu budeme sledovat křestní katechezi postavenou na příběhu o uzdravení slepce. Připojme 
modlitbu za všechny, kdo hledají víru, smysl, naději.  

Evangelium: Jan 9,1-41  
 

 Uzdravení ze slepoty je nejen zázrak, ale i naplnění 
zaslíbení proroků. Slepota je též symbolem života bez 
víry. Na slepci sledujme postupné zrání víry.   

	 Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od 
narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: 
„Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že 
se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani 
on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží 
skutky. Musíme konat skutky toho, který mě 
poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo 
nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem 
světlo světa.“ Po těch slovech plivl na zem, udělal 
ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: 
„Jdi se umýt v rybníku Siloe“ - to slovo znamená 
„Poslaný“.  
 

 Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. 
Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: 
„Není to ten, který tu sedával a žebral?“ Jedni 
tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu 
podobný.“ On řekl: „Jsem to já.“ Ptali se ho tedy: 
„Jak to, že teď vidíš?“ On odpověděl: „Člověk 
jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: 
`Jdi k Siloe a umyj se!' Šel jsem tedy, umyl se a 
vidím.“ Ptali se ho: „Kde je ten člověk?“ 
Odpověděl: „To nevím.“ Přivedli toho bývalého 
slepce k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a 
otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také farizeové 
se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. On jim 
odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a 
vidím.“ Někteří farizeové říkali: „Ten člověk není od 
Boha, protože nezachovává sobotu.“ Jiní ale 
namítali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková 
znamení!“ A nemohli se dohodnout. Znovu se tedy 
zeptali toho slepého: „Co ty o něm říkáš, když ti 
otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“  
 

 Židé však tomu nechtěli věřit, že byl slepý a že 
nabyl zraku, až si zavolali rodiče toho uzdraveného 
slepce a zeptali se jich: „Je to váš syn, o kterém vy 
říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí?“ Jeho 
rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se 

narodil slepý. Ale jak to přijde, že teď vidí, to 
nevíme, a kdo mu otevřel oči, to my nevíme. 
Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať mluví sám za 
sebe!“ To jeho rodiče řekli, protože se báli židů. 
Židé se už totiž usnesli, aby každý, kdo Ježíše 
vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. 
Proto jeho rodiče řekli: „Je dospělý, zeptejte se 
jeho.“  
 

 Zavolali tedy ještě jednou toho bývalého 
slepce a řekli mu: „Vzdej Bohu chválu! My víme, 
že ten člověk je hříšník.“ On odpověděl: „Zda je 
hříšník, to nevím, ale vím jedno: že jsem byl slepý, 
a teď vidím.“ Zeptali se ho tedy: „Co s tebou 
udělal? Jak ti otevřel oči?“ Odpověděl jim: „Už 
jsem vám to řekl, ale jako byste to neslyšeli. Proč 
to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát 
jeho učedníky?“ Osopili se na něj: „Ty jsi jeho 
učedník! My jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, 
že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, 
odkud je.“ Ten člověk jim odpověděl: „To je 

skutečně divné, že vy nevíte, odkud je – a otevřel 
mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, ale slyší 
toho, kdo je zbožný a plní jeho vůli. Od věků 
nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči 
slepému od narození. Kdyby tento člověk nebyl 
od Boha, nic by nedokázal.“ Řekli mu: „V hříších 
ses celý narodil – a ty nás chceš poučovat?“ A 
vyhnali ho.  
 

 Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a 
řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A 
kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu 
řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On 
na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na 
kolena. Ježíš prohlásil: „Přišel jsem na tento svět 
soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, 
oslepli.“ Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u 
něho, a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim 
odpověděl: „Kdybyste byli slepí, neměli byste 
hřích. Vy však říkáte: `Vidíme.' Proto váš hřích 
trvá.“ 
  
  

 

FARNÍ OHLÁŠKY  
 

• V neděli 19.3.2023 bude ve 14,00 hodin na faře další přípravná schůzka na primici. 
 

• Na pondělí (20.3.) se přesouvá slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, mše svaté 
budou v 7,00 a v 18,30 hodin. 

 

• Zveme vás na další velmi zajímavý film  ZJEVENÍ, v pondělí 20.3.2023 v 19,00 hodin v 
klubovně hasičárny v Širokém Dole. 

 

• V pátek 24.3.2023 bude v 19,15 hodin na faře setkání rodičů dětí, které se připravují na 
1. svaté přijímání. 

 

• V neděli 26.3.2023 bude měsíční sbírka. Na pastorační radě jsme se dohodli, že její 
výtěžek použijeme na přípravu květnové primice. 

 
•  

 

 



      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  

  
 

SITUACE V LIBANONU 
 

 Libanonský kardinál Butrus Rai během své 
pastorační návštěvy početné maronitské 
komunity v Británii se zde setkal s politiky a 
biskupy katolické a anglikánské církve. Žádal 
všechny, aby pomohli zachovat Libanon jako 
pluralitní stát, který dříve býval příkladem 
dobrého soužití křesťanů a muslimů. Nyní však 
šestimilionová země hostí 2 mil. syrských 
uprchlíků, především sunitských muslimů. Navíc 
se země potýká s prudkou inflací a se stále 
trvajícími následky tragického výbuchu z r. 2020 a 
také s odlivem vzdělaných vrstev. Kardinál 
apeloval, aby západ pomohl s repatriací Syřanů, 
protože ti se podle něj pro zbídačelý Libanon stali 
skutečnou demografickou, politickou a 
bezpečnostní hrozbou. Kardinál upřesňuje: 
„Nejsme proti těmto lidem. Žijí v bídě. Potřebují se 
vrátit do svých zemí, ale mezinárodní společenství 
jim nepomáhá.“   
 
SITUACE V JORDÁNSKU 
 

 Biskupové z jedenácti zemí putovali do 
Jordánska, aby zde vyjádřili podporu křesťanům 
žijícím v tomto regionu. Pouť od roku 2000 
každoročně pořádá vatikánsko-anglická iniciativa 
Spolupráce pro svatou zemi (HLC). Ta letos pozvala 
mj. pastýře církví z Anglie, USA, Kanady, Německa, 
Španělska, Islandu a také Slovenska, které 
zastupoval řeckokatolický košický arcibiskup Cyril 
Vasil SJ, emeritní sekretář Kongregace pro 
východní církve. Smyslem šestidenní návštěvy 
bylo povzbudit menšinová katolická společenství. 
Místní vyslovili své obavy z hospodářské krize a 
rostoucího islámského fundamentalismu. V 
Jordánsku v posledních letech poklesl podíl 
křesťanů z 25 % na pouhá 2 % obyvatel. 
 

INAGURACE S POŽEHNÁNÍM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S biblickým Áronským požehnáním i přímluvou 
zástupců církví a rabína zahájil ve čtvrtek Petr Pavel 
svou službu prezidenta. Přestože se nový prezident 
deklaruje jako nevěřící, závěr své inaugurace prožil 
ve svatovítské katedrále. Nejen v této chvíli vám 
vyprošujeme od Boha jeho pomoc a všechny 
potřebné dary pro vaši službu národu a modlíme se 
za všechny, kteří slouží našemu lidu. Zároveň 
vyjadřujeme ochotu společně pracovat na šťastné 
budoucnosti této země, řekl arcibiskup Jan 
Graubner. 
 

 Starokatolický kněz Petr Jan Vinš dodává: V 
katedrále sv. Víta se dnes odehrálo něco 
bezpochyby historického. Spojení tradičního a 
nového, náboženského a civilního – bylo to poprvé, 
co se při takto významné státní příležitosti o něco 
takového církve společně pokusily. 
 

 Prezident Petr Pavel vyzval v inauguračním 
projevu společnost ke spolupráci: Znakem vyspělé 
země, a já ČR za vyspělou považuji, je solidarita – 
adresná pomoc těm nejzranitelnějším. 
 

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

AFORISMUS 
 

Pořídit si svobodu okamžitě lze jen za cenu 
otroctví. 

Pavel Kosorin 

 

Zjisti, jaké zvonky máte u vás v kostele, napiš to a pošli to na naši farní adresu: 
farnost@farnostsebranice.cz . Pokud je i vyfotíš, a pošleš fotografie, budeš mít za to 
stříbrnou	cihličku	za	2	body.	
 
 

O POZORNOSTI 
 

Ve vzpomínkách jednoho duchovního otce se píše, že se mladý muž ptal, proč 
nedokáže žít v klidu a pokoji. Duchovní otec mu řekl: „Nikdy nebudeš klidný, nenajdeš 
pokoj. V zimě totiž netrpělivě myslíš na to, kdy přijde jaro. Na jaře pak myslíš na polní 
práce v létě. Když se pracuje, máš plno starostí a myslíš na to, kdy práce skončí, a když 
přijde doba odpočinku, děsíš se toho, kolik práce tě	čeká. Prostě nejsi nikdy tam, kde 
právě jsi, ale jsi vždycky už někde jinde...“ 
 
 

Zvonky nás upozorňují na obzvláště důležité okamžiky. Stane se, že během mše svaté 
se naše myšlenky zatoulají, kam nemají. Zvonky nám pomohou vrátit naši roztržitou 
pozornost a uvědomit si, že se děje něco moc důležitého. 
 

Milí kamarádi, 

zvonky upozorňují na důležité okamžiky mše svaté. Zvonit ve správnou 
chvíli, to je úkolem ministrantů. Většinou se zvoní při proměňování nebo 
při eucharistickém požehnání. Před Velikonocemi se od Zeleného čtvrtku 
do vigilie zmrtvýchvstání místo zvonků používají klapače. 
 

 

v Zvyk používat zvonky při proměňování chleba a vína začal	v době, kdy bývala 
mše svatá sloužena potichu a latinsky. Zvonek tak upozornil lidi, aby se připojili 
ke knězi a vzdali úctu Pánu Ježíši. 
 

v V kostele najdeme zvonky a zvony různého druhu. Ve věži jsou velké kostelní 
zvony, u vchodu do sakristie bývá v některých kostelích malý zvonek, pomocí 
něhož ministrant oznamuje začátek mše svaté. 
 

v Zvonu, kterým se zvoní poledne, se říkává Poledňák a zvon, který oznamuje něčí 
úmrtí, má název Umíráček. V některých kostelích byl také pozdvihovánek (někde	
také	Sanktusník), který oznamoval důležitou část mše svaté — pozdvihování 
(proměňování). 
 

v Na Zelený čtvrtek utichnou zvony a zvonky. Lidově říkáme, že „zvony odletěly do 
Říma“. V té době je nahrazují různé řehtačky, klapačky a hrkačky, s nimiž 
chodívali mladí chlapci koledovat. Večer na Bílou sobotu se zvony „vracejí“ - při 
zpěvu Sláva na výsostech Bohu se slavnostně rozezní všechny zvony v kostele. 

píší Bára a Ondra 


