
  

VZKAZY A PŘÁNÍ 
 
Na tomto místě může každý napsat něco pro povzbuzení druhých, nebo zanechat 
důležité sdělení, vzkaz, prosbu…  
 
 
První výzva se týká vyhlášení „soutěže“ o nejlepší označení (název) tohoto 
informačního lístku. Během 14-ti dnů můžete posílat své návrhy (děti i dospělí) na 
adresu farnost@farnostsebranice.cz nebo napsaný na lístku přímo na faru. 
Nejzdařilejší návrh použijeme v záhlaví info lístku a autora odměním drobou cenou. 
 
 
 
Láska si neklade podmínky, 
láska je nejhybnější silou vesmíru, 
láska je lékem na všechny bolesti, 
láska je zdrojem štěstí. 
  
Láska byla vtisknuta do našich srdcí, 
každé srdce rozpozná, když cítí lásku, 
každé srdce bolí, když si klade podmínky, 
aby vůbec mohlo cítit lásku. 
  
Bezpodmínečná láska je čistá,  
neptá se, co bychom měli udělat,  
jak bychom se měli chovat,  
kdy bude ten nejlepší čas,  
proč by k nám měla vůbec přijít a zůstat… 
  
Čistá láska JE a čas pro ni neexistuje, ani žádné podmínky, 
prostě JE a touží žít v srdci každého z nás. 
  
Úryvek z knihy Životní nadhled, autor: Kovářová Veronika 
 

SLOVO NA NEDĚLI 
  30. neděle v mezidobí 25.10.2020 
 

  ÚVODNÍK 

Milí (nejen) farníci, 
 

ještě docela nedávno jsme doufali, že 
nesnáze, způsobené virovou nákazou 
Covid 19 brzy skončí a všichni se 
budeme moci svobodně nadechnout, 
když pominou nejrůznější omezení a 
nic nebude bránit našim plánům a 
volnému setkávání s druhými lidmi. 
To se však nestalo a zdá se, že ulice 
našich obcí zůstanou nadále prázdné a 
my budeme s obavou sledovat, jaké 
další obtíže nás ještě čekají. 

V jedné obci na Brněnsku se s takovou 
situací nechtěli smířit, a proto začali 
v obecním rozhlase pravidelně alespoň 
hrát písně pro starší obyvatele vesnice 
– aby nebyli ve své opuštěnosti sami a 
že někdo v nesnadných chvílích na ně 
myslí. Časem se přidaly i nejrůznější 
vzkazy a pozdravy (někdy docela 
úsměvné), děti nechaly zahrát svým 
učitelům písničku – na poděkování za 
jejich námahu – anebo vyrobily 
přáníčka pro „své“ babičky, která 
s ochotou roznesli zaměstnanci obce. 

Někdo by nad tím možná pozvedl 
obočí – k čemu taková aktivita? 
Pravdou je, že kromě radosti, kterou 

prožila většina „obdarovaných“, 
mnozí alespoň něco udělali pro 
zlepšení nálady ve vesnici a pro 
zvětšení zájmu jeden o druhého. 

Nechceme tuto aktivitu napodobovat. 
Nicméně po dohodě s paní starostkou 
jsme se rozhodli, že využijeme 
možnosti našeho nového 
„informačního kanálu“, kterým je 
tento lístek – SLOVO na neděli. 
V něm chceme spojit sváteční slovo 
Boží, které v tomto čase mnozí z vás 
postrádají, se slovem lidským, které 
může obsahovat myšlenku na den, 
různá oznámení (nedělní ohlášky), ale 
i jiné důležité věci, které by jinak pro 
nedostatek komunikačních prostředků 
mohly zapadnout. 

Doufám, že se tímto nikomu 
nebudeme vnucovat; nakonec každý 
z vás může přispět svou troškou do 
mlýna: pro poučení nebo povzbuzení 
druhých. 

Za salesiány ze sebranické fary vám 
přeji poklidné dny 
 

Ladislav Kozubík, adm. farnosti 
 

 
Příští redakční uzávěrka: 29.10.2020 

Kontakt: Sebranice 1, e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340 

 



  

LITURGICKÁ ČTENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 
 
Výzvou papeže Pavla VI bylo: „Pomáhejte světu při budování civilisace lásky“. 
Svět má dost těch, kteří budují civilizaci vědy a techniky. Málo je však těch, kteří 
budují civilizaci lásky. Co se však myslí tou civilizací lásky? Dnešní Boží slovo 
nám dává odpověď - Napřed se ptejme každý po svém osobním příspěvku k 
budování světa. Buduji - nebo bořím? 
 

SLOVO NA DEN 
 
V dnešním nedělním čtení sv. Pavel chválí Soluňany jak „se od model obrátili 
k Bohu“, což se zřetelně promítlo v jejich chování. Naše současné „covidové“ 
trápení by mohlo být též podnětem ke změně smýšlení a jednání. Ti, co vidí smysl 
života v sobeckých bůžcích mamonu, slávy, požitkářství atd.  najednou zjišťují, 
jak je o to všechno může snadno připravit nepatrný coronavir. Kéž by nám 
současná tísnivá situace pomohla ke změně smýšlení a jednání. K návratu k Bohu 
a s jeho pomocí též k růstu těch správných mezilidských vztahů. 

P. Josef Kopecký, SDB 
 
 

OHLÁŠKY 

• Biskup královéhradecký Jan Vokál uděluje dispens od povinnosti nedělní 
mše sv. pro všechny věřící, kteří se za současných omezení nemohou účastnit 
bohoslužeb. Velmi doporučuje rodinnou nedělní bohoslužbu, případně 
sledování TV NOE a rádia Proglas. 

• Vzhledem k poslednímu prohlášení vlády k omezením volného pohybu a 
shromažďování osob ve veřejných budovách a na veřejných prostranstvích se 
v naší farnosti nebudou konat bohoslužby v kostelích. Zapsané intence na 
mše svaté budou odslouženy ve farní kapli. Pokud by někdo chtěl změnit 
termín intence, ať se, prosím, ozve na faře.  

• Kostel v Sebranicích bude denně otevřen od 17,00 do 19,00 hodin a v neděli 
od 8,00 do 12,00 hodin k individuální návštěvě a k soukromé modlitbě. Na 
požádání můžete v této době přijmout svátost smíření a svaté přijímání. 

• U vážně nemocných je možné telefonicky domluvit návštěvu kněze do domu. 
Kontakt je na první straně Slova na neděli, nebo na webových stránkách naší 
farnosti: www.farnostsebranice.cz  

• O případných bohoslužbách na Slavnost Všech svatých a pobožnostech vás 
budeme informovat, jakmile budou z biskupství dány jasné pokyny. 

 

Ve starozákonním čtení slyšíme, jak 
vypadalo sociální zákonodárství Izraele. Ty 
příkazy nám mohou připadat naivní, ale 
nemylme se: jejich duch patří dodnes k 
ideálům sociálního zákonodárství moderní 
civilizace. 
 

Z druhé knihy Mojžíšovy. 

Toto praví Hospodin: „Nesužuj 
přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami 
jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. 
Neubližujte vdově a sirotku. Kdybys jim 
ublížil, že by si mně stěžovali, uslyším 
jejich stížnost, můj hněv vzplane, zahubím 
vás mečem, a vaše ženy budou vdovami a 
vaši synové sirotky. Půjčíš-li peníze 
někomu z mého lidu, chudákovi, který bydlí 
vedle tebe, nechovej se k němu jako lichvář. 
Nežádej od něho úrok. Vezmeš-li si jako 
zástavu plášť svého bližního, vrať mu ho do 
západu slunce. Je to pro něho jediná 
pokrývka, plášť pro jeho tělo. V čem by měl 
spát? Bude-li si mně stěžovat, uslyším ho, 
neboť jsem soucitný.“ 
 

 

 

 

Při naslouchání listu svatého Pavla se 
znovu objevuje otázka, zda by tak mohli psát 
současní kněží o svých farnostech. 
 

Z prvního listu apoštola Pavla Soluňanům. 

Bratři! Vy sami víte, jak jsme se chovali 
mezi vámi kvůli vám. A vy jste 

napodobovali nás i Pána, přijali jste 
nauku v mnohém soužení, s radostí 
Ducha svatého, takže jste se stali 
vzorem pro všechny věřící v Makedonii 
a Achaji. Od vás se přece slovo Páně 
rozšířilo nejen po Makedonii a Achaji, ale i 
po všech místech se roznesla (zpráva o 
tom), že jste uvěřili v Boha, takže my o tom 
už nemusíme nic říkat. Vždyť (tam lidé) 
sami o tom vypravují, jakého přijetí se nám 
u vás dostalo a jak jste se od model obrátili 
k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a 
pravému a vyčkávali z nebe jeho Syna, 
kterého vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše; ten 
nás vysvobozuje od blížícího se (Božího) 
hněvu. 

 

V evangeliu je lidskou řečí vyjádřeno Boží 
přání, jak bychom se my lidé měli chovat; 
ve vztahu k Bohu i k lidem.  

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) 
umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z 
nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do 
úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání 
je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: 
„`Miluj Pána, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' 
To je největší a první přikázání. Druhé je 
podobné: `Miluj svého bližního jako sám 
sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá 
celý Zákon i Proroci.“ 


