
  

 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

Slavnost Všech svatých 1.11.2020 
 

ÚVODNÍK 

Milí (nejen) farníci, 
 

V neděli slavíme spolu s celou církví 
slavnost Všech svatých. Připomínáme si 
nejen ty, kdo byli v průběhu dějin 
svatořečeni, ale také mnohé naše bratry a 
sestry, kteří svůj život prožili v plnosti víry 
a lásky, jednoduše a ve skrytosti. Mezi nimi 
jsou jistě mnozí naši příbuzní, přátelé a 
známí. 

 

Vlastně je to slavnost svatosti. Takové 
svatosti, která se neprojevuje vždycky 
velkými skutky nebo mimořádnými 
úspěchy, ale dovede věrně a každodenně 
naplňovat nároky kladené křtem.  

 

Tato svatost je tvořená láskou k Bohu a k 
bratřím. Láskou, která je věrná až k 
sebezapomenutí a úplně se dává druhým; 
vidíme v ní život matek a otců, kteří se 
obětují pro své rodiny, a ačkoli to není vždy 
snadné, kteří se umí dobrovolně zříkat 
mnoha věcí a osobních plánů. 

 

Je však něco, co svaté charakterizuje, to, 
že jsou opravdu šťastní. Objevili totiž 
tajemství skutečného štěstí, které přebývá 
na dně duše a má svůj zdroj v Boží lásce. 
Pochopili, že existuje větší síla, než mocné 
zbraně a intriky, peníze či obdiv světa. Že 
tou silou je tiché, pokorné a milující srdce. 

Svatí – to nejsou nějaké imaginární, 
vymyšlené postavy. Žijí s námi a mezi 
námi. Stačí zmínit Mahátma Ghándího, 

Matku Terezu, bratra Rogera, Jana Pavla 
II, … Jsou to lidé, kteří vlastní lidskou 
křehkost dokázali tichostí a touhou po 
opravdovosti proměnit v sílu, která 
pohnula světem. 

 

Kolik je mezi námi „svatých“, těžko 
můžeme odhadnout. Jisté je, že tady jsou! 
A jisté také je, že každý z nás na svém 
místě může je v jejich opravdovosti 
následovat.  

 

Vypráví o tom i příběh jednoho 
děvčátka, které se na procházce městem 
zastavilo s tatínkem před velikou 
katedrálou. Podívej, ta ošklivá zaprášená 
okna, všimlo si děvčátko velkých vitráží. 
Počkej, řekl tatínek, pojď dovnitř a uvidíš! 
V potemnělém chrámu se zastavili před 
oknem s vyobrazením posledního soudu. 
Před trůnem Beránka tonul ve světle 
podzimních paprsků nespočetný zástup 
lidí. Paprsky slunce dopadaly na okno a 
celý chrámový prostor byl zalit 
nádhernými tóny barev tisíců sklíček. Za 
několik dnů při slohové práci na téma: 
Kdo jsou svatí, napsalo děvčátko: Svatí 
jsou lidé, prozáření sluncem! 

 

Co víc si přát při slavnosti svatých, 
abychom i my sami byli prozářeni 
sluncem. 
 

Ladislav Kozubík, adm. farnosti 
 

Příští redakční uzávěrka: 4.11.2020 

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

 

SLOVO   NA   NEDĚLI 

VZKAZY A PŘÁNÍ 

MIK-CACHE©

  
Hledání Mikulášových krabiček 

Z mnoha míst se ozývají hlasy, které touží 
vyjít ze sevření pandemie, udělat něco pro 
povzbuzení, oživení vztahů, propojení lidí… 

 

V některých farnostech „streamují“ mše, 
modlí se přes internet, nabízejí manuály 
k rodinné bohoslužbě. To všechno jsou dobré 
věci, které mohou oživit společné dění 
v rodinách, v obcích i farnostech. 

 

Nechceme zůstat pozadu, a proto nabízíme 
hru MIK-CACHE, které se může zúčastnit 
kdokoli, kdo má chuť vypravit se do přírody, 
najít nová neznámá místa, rozšířit 
sportovního ducha, a to za dodržení všech 
vládních nařízení pro současnou situaci. 

Hra spočívá v hledání „Mikulášových 
schránek“ (MIK = sv. Mikuláš – patron naší 
farnosti a CACHE = schránka). Není tedy 
součástí světového Geocachingu! 

 

Hra začíná 1.11.2020 a přihlásit se do ní 
můžete prostřednictvím formuláře, který si 
vyzvednete ve Velké síni v kostele 
v Sebranicích nebo na webových stránkách 
naší farnosti: www.farnostsebranice.cz 

 

Ukončení soutěže bude 14.12.2020 a 
vylosování a vyhlášení soutěže v neděli 
20.12.2020. 

 

Po přihlášení dostanete souřadnice dvaceti 
schránek, které jsou rozmístěny na území naší 
farnosti. Po nalezení schránek a splnění 
jednotlivých úkolů dostanete odpovídající 
počet indicií, které vám pomohou sestavit 
přibližně šest slov. Tato slova vám napoví 
HESLO celé soutěže, které je nutné k tomu, 
abyste byli zařazeni do konečného slosování 
o pěkné ceny. Je dobré mít s sebou někoho s 
„chytrým telefonem“, výhodou jsou datová 
připojení, ale pokud by s tím měl někdo potíž, 
může se vždy obrátit na pořadatele. 
 

Možná to celé zní složitě, ale určitě jen na 
první pohled. Jak říká staré orientální 
pořekadlo: Cesta mnoha tisíc mil začíná 
prvním krokem. Ten důležitý krok – 
přihlášení je tedy před tebou. 

 

Za pořadatele se na vás těší 
Ladislav Kozubík  

PRO POUČENÍ 
 

Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil 
věci, které změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit. 
 

Aischylos, starověký athénský dramatik (525–456 př. N. l.) 
 

Pro pobavení 
 

„Co je to bajka“ 
„To je… Třeba… To je, když se spolu baví kůň a osel, jako my dva, pane učiteli“. 
 



  

LITURGICKÁ ČTENÍ NA SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

 
Slavnost Všech svatých patří mezi největší slavnosti liturgického roku. Vychází 
ze základního článku naší víry, a tím je život po smrti v plném společenství s 
Bohem. Vzpomínáme nejen ty, kdo byli úředně svatořečeni, ale také na mnohé 
další, jejichž životy podrobně nebo vůbec neznáme, ale oni žijí v Boží blízkosti a 
slávě. Spolu s nimi se radujeme. 

 
SLOVO NA DEN 
 

Papež František mluví obyčejnými slovy, a přesto zasahuje srdce na tom nejcitlivějším 
místě. Na otázku, co si představuje pod slovem svatost, odpovídá velmi prostě: Toto je 
pro mne obyčejná svatost: žena vychovávající děti, muž vydělávající na chléb, nemocní, 
staří kněží, kteří nesou mnohé bolesti, ale také úsměv, protože sloužili Pánu, tvrdě 
pracující řeholnice, které žijí ve skryté svatosti. To je pro mne obyčejná svatost. 

 

Podle knihy Kvítky papeže Františka 

OHLÁŠKY 

• Zapsané intence na mše svaté budou v tomto týdnu opět odslouženy ve farní 
kapli. Pokud by někdo chtěl změnit termín intence, ať se, prosím, ozve na faře.  

• Kostel v Sebranicích bude denně (Po – Ne) 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. 

• V měsíci říjnu jsme se modlili ve farnosti modlitbu růžence za obnovu víry v našem 
národě a za ukončení pandemie. Dospělí i děti přidávali do připravené misky 
v kostele zrníčka za každý růženec nebo desátek. Měli jsme úmysl, že na konci října 
ze získaných zrníček vytvoříme růžence pro děti, které v tomto roce půjdou k 1. 
svatému přijímání. Jak je vidno, doba nám nepřeje. Vyzýváme proto rodiče, kteří by 
chtěli spolu se svými dětmi růžence pro prvokomunikanty vyrobit, aby se ohlásili na 
faře. 

• Společné pobožnosti za zemřelé v kostele ani na hřbitově letos nebudou. Věřící jsou 
vyzýváni k osobní modlitbě za zemřelé k získání plnomocných odpustků. Po 
skončení nouzového stavu budou moci splnit ostatní předepsané podmínky. 

1. čtení Zj 7,2-4.9-14 
 

V poslední novozákonní knize Zjevení je 
krásný obraz budoucího života těch lidí, kteří 
si i v nesnázích uchovali víru, naději a lásku. 
 

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. 
Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce 

vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo 
živého Boha a zvolal silným hlasem na ty 
čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i 
moři: „Neškoďte zemi, ani moři, ani 
stromům, dokud nepoznamenáme na čele 
služebníky našeho Boha!“  
 

A uslyšel jsem, kolik bylo těch 
poznamenaných: sto čtyřiačtyřicet tisíc ze 
všech kmenů izraelského lidu. Potom se 
podívám, a hle – veliký zástup, který by nikdo 
nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen 
a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, 
odění bílým rouchem, s palmami v rukou a 
volali mocným hlasem: „Za svou záchranu 
vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a 
Beránkovi!“ Všichni andělé, kteří stáli okolo 
trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář před 
trůnem, klaněli se Bohu a volali: „Amen. 
Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a 
síla přísluší našemu Bohu na věčné věky! 
Amen.“  

 

Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal 
se mě: „Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a 
odkud přišli?“ Odpověděl jsem mu: „Můj 
pane, to víš ty.“ Řekl mi: „To jsou ti, kdo 
přicházejí z velikého soužení; roucho si do 
běla vyprali v Beránkově krvi.“ 

2. čtení 1 Jan 3,1-3 
Také list sv. Jana nás učí vyhlížet šťastnou 
budoucnost a těšit se na ni. 
 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.  
Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám 

Otec projevil, že se nejen smíme nazývat 
Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás 
svět nezná, že nepoznal jeho.  

Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím 
budeme, není ještě zřejmé.  

Víme však, že až on se ukáže, budeme mu 
podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. 
Každý, kdo skládá tuto naději v něho, 
uchovává se čistý, jako on je čistý. 

 
Evangelium Mt 5,1-12a 
 

Kdo má čisté srdce, uvidí Boha, říká Bible. 
Ježíš dnes v evangeliu mluví o lidech, kteří 
jsou plni Boží lásky. Byli nám možná v mnohé 
podobni, nebo snad žili úplně stejný život jako 
my, ale v něčem se od nás liší – mají čisté 
srdce! Přes všechny těžkosti a překážky, které 
museli v životě vytrpět, přes všechna 
zklamání a nezdary zůstalo jejich srdce 
radostné, milosrdné, soucitné; jedním 
slovem: krásné. Jaký recept použili k získání 
takového srdce? Zůstali věrni Bohu! 
 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na 

horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho 
učedníci. Otevřel ústa a učil je:  

„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich 
je nebeské království.  

Blahoslavení plačící, neboť oni budou 
potěšeni.  

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi 
za dědictví.  

Blahoslavení, kdo lační a žízní po 
spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.  

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 
milosrdenství.  

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 
budou vidět Boha.  

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni 
budou nazváni Božími syny.  

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro 
spravedlnost, neboť jejich je nebeské 
království.  

Blahoslavení jste, když vás budou kvůli 
mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám 
připisovat každou špatnost; radujte se a 
jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“ 


