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  SLOVO NA NEDĚLI 

  33. neděle v mezidobí 15.11.2020 

ÚVODNÍK 
 

Drazí přátelé, 
  

 říká se, že všechno zlé je také na něco 
dobré. Proti zlu se musíme bránit a bojovat 
s ním. A i když v tom nebýváme vždy úplně 
úspěšní, není to úsilí zase úplně marné a 
mohou naopak vznikat různé ušlechtilé, 
úspěšné iniciativy, které by jinak nevznikly a 
které pomáhají nejen dané zlo odstraňovat, 
nebo alespoň mírnit, ale také probouzejí 
v mnoha lidech ušlechtilé skutky lásky k 
druhým. 
 

 Jednou z takových krásných iniciativ je 
třeba každoroční Tříkrálová sbírka, která 
probouzí ušlechtilost ve stále větším okruhu 
lidí a pomáhá nemocným a různě strádajícím. 
Jedno velké zlo ve světě je bída a s tím 
spojený hlad. Bída, která způsobuje, že 
mnoho lidí hladoví, mnohým se nedostane 
potřebné lékařské péče a vzdělání. Bída, 
která způsobuje rozsáhlou negramotnost 
v chudých zemích.  
 

 Tato situace vyprovokovala ve světě řadu 
ušlechtilých, úspěšných charitativních 
iniciativ, ve snaze pomoci. V poslední době 
to je např. „Marys´meals (Mariino jídlo), 
celosvětově stále mohutnější iniciativa, 
zajišťující už dnes více než půldruhému 
milionu hladovějících dětí v chudých zemích 
každý den jedno teplé jídlo, které ale děti 
dostanou jen ve škole, takže se nejenom 
aspoň jednou za den nasytí, ale zároveň je to 
donutí chodit pravidelně do školy a učit se, 
což jim zase umožní lepší uplatnění v životě.  
 

 Současný svět deptá zlo „covidu“, 
ohrožující životy a zdraví mnoha lidí a 
způsobující spoustu různých ztrát a 
omezení. Děti nesmí do školy, jsou 
omezeny různé sportovní, kulturní a jiné 
společenské i náboženské aktivity. Ale 
vidíme, že to zase v lidech probouzí větší 
vynalézavou obětavost a ochotu pomáhat. 
  

 Můžeme využít dané situace i v našich 
rodinách a domácnostech.  Místo 
zvyšování vzájemného napětí se nabízí 
zlepšovat vzájemnou komunikaci. Lidé se 
mohou více vzájemně sdílet, více se podílet 
na různých domácích aktivitách, více se 
společně modlit a nábožensky vzdělávat, 
šířit kolem sebe dobrou náladu atd.  
 

 A doufejme, že mnohé z těchto nových 
aktivit pak mohou v různých variantách 
pokračovat i po skončení covidových 
omezení. 
 

P. Josef Kopecký 
 
 
 
 
   

„Všude, kde si lidé prokazují lásku, je 
nablízku Bůh.“ 
 

J. H. Pestalozzi 
 
 

VZKAZY, PŘÁNÍ … 
 

 

DOUČOVÁNÍ 
 

Nabízíme a prosíme o pomoc aneb projekt Doučování v Litomyšli (a okolí). O co jde? 
👉Jsi žák nebo student a vlivem koronaviru nezvládáš učivo nebo si nevíš rady s domácími 
úkoly? 
👉Jsi student nebo už máš po škole a rád bys v těchto obtížných časech pomohl někomu, kdo 
si s učivem neví rady? 
Pokud jsi odpověděl alespoň na jednu otázku "ano", tak je projekt "Doučování v Litomyšli" 
určený právě pro tebe. 
Co mám dělat? 
ℹ jdi na https://litomysl.skauting.cz/doucovani/  
☑ vyplň formulář pro studenta nebo doučujícího 
☑ počkej až tě zkontaktujeme s přiděleným studentem nebo doučujícím 
☑ vzdělávej sebe nebo někoho jiného a hlavně 
👌v případě jakýchkoliv nejasností či potíží nám dej vědět. 
 
 

NADAČNÍ FOND CREDO 
 

Ať už je vaše aktuální nouze způsobena jakoukoli životní situací, která se nyní ještě zhoršila, 
chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout. Příspěvek ve výši 6 tisíc Kč na každé dítě 
se zdravotním postižením nebo 3 tisíce na každé zdravé dítě lze využít například na nákup 
základních potravin, hygienických prostředků a nezbytných léků, oblečení nebo obuvi pro děti 
či školních pomůcek, na úhradu nákladů spojených s bydlením, se vzděláváním dětí anebo na 
speciální péči a pomůcky pro děti se specifickými potřebami.  
Z dárcovského programu NAVZDORY, do kterého osobně věnoval deset milionů korun 
zakladatel fondu Credo bankéř Radomír Lapčík, se už podpory dočkalo přes 500 dětí z více jak 
250 rodin. Žadateli jsou nejčastěji matky samoživitelky nebo rodiče pečující o hendikepované 
dítě. Program na podporu byl nově rozšířen i o pomoc rodinám, kterým chybí technické 
vybavení pro zapojení dětí do distanční výuky. Těm Radomír Lapčík rozdává skrze svůj 
nadační fond Credo stovku tabletů. Více informací naleznete na webu: Navzdory.CredoNF.cz  
 

 

PRO POBAVENÍ 
 

 Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: „Hele Jeteli, pověz mi, proč se nemodlíš?“ Jetel smutně 
zamumlá: „Víš Kudlanko, já nechci být spasen.“ 
 
 

 Katecheta se ptá při hodině náboženství dětí, kdo chce jít do nebe. Všichni se hlásí, až na 
jednoho chlapečka. Katecheta se ho ptá: „Proč nechceš jít s námi do nebe?“ Chlapeček 
odpovídá: „Protože mi maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů.“ 
 
 

 Inzerát: „Hledáme analfabeta na práci s přísně tajnými dokumenty.“ 
 
 
 



 
LITURGICKÁ ČTENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

 Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: 
„Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si 
služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu 
dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, 
každému podle jeho schopností, a odcestoval.  
 

 Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, 
podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. 
Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. 
Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi 
jámu a peníze svého pána ukryl.  
 

 Po delší době se pán těch služebníků vrátil a 
dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který 
dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a 
řekl: ‚Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle - dalších 
pět jsem vydělal‘. Pán mu řekl: ‚Správně, 
služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval 
věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se 
svým pánem‘.  
 

 Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: 
‚Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle - další dvě 
jsem vydělal‘. Pán mu řekl: ‚Správně, 
služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval 
věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se 
svým pánem‘.  
 

Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, 
a řekl: ‚Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, 
kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl 
jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v 
zemi. Tady máš, co ti patří‘.  
 

Pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný! 
Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, 
kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze 
uložit u směnárníků a já bych si při návratu 
vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu 
hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. 
Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít 
nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co 
má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, 
hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění 
zubů‘.“ 

 

1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31 
 

První čtení o zdatné ženě je obrazem každodenní 
věrnosti v malém, ve využití dne k dobrému. 

 

 Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má 
než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, 
o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, 
nikdy škodu po všechny dny svého života. 
Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. 
Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se 
chápou vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, 
své rámě nabízí chudákovi.  

 

Půvab zklame, krása prchne, zato žena, 
která ctí Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte 
jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji 
chválí její díla. 

 

 
2. čtení 1 Sol 5,1-6 

 

Nejen v prvotní církvi, vždy znovu se čas od času 
objevují obavy z konce světa: Svatý Pavel nás chce 
uchránit takového neužitečného fantazírování a 
obrací náš zájem správným směrem. 

 

Co se týká času a chvíle příchodu Páně, není 
třeba, bratři, abychom vám o tom psali. Víte 
totiž sami velmi dobře, že onen den Páně 
přijde jako zloděj v noci. Až budou lidé říkat: 
„Je pokoj a bezpečí“, tu na ně znenadání 
přitrhne záhuba jako porodní bolesti na 
těhotnou ženu. Nebudou moci uniknout. Ale 
vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den 
překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece 
synové světla a synové dne, noc ani tma nemá 
nad vámi právo! Nesmíme se tedy oddávat 
spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme 
bdělí a střízliví. 

 
Evangelium Mt 25,14-30 
 

Co nám dnes Pán Ježíš říká v evangeliu, je vážné 
varování. Kdybychom víru jen přijali a nežili podle 
ní, bylo by naše křesťanství nakonec obžalobou 
proti nám. 

 

SLOVO NA DEN  
  

 Zase nám biblické texty této neděle dokazují, že Boží sdělení lidem je stále aktuální a živé: 
mluví totiž o pracovitosti, podnikání (tomu lidé dneška dobře rozumí), ale také o bdělosti, 
„střízlivosti“ vůči situacím, ať očekávaným nebo nečekaným, možná i nepříjemným, které 
přijdou (a tomu bychom měli porozumět, když už jsme se v jedné takové ocitli). Co je tou 
střízlivostí, o které píše apoštol Pavel? Mluví o životě ve světle, to znamená životě podle 
Ježíšovy radostné zprávy, (evangelia): v radosti a vzájemné lásce. 
 

 „Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly.“ Dobře to uším zní, že, pánové. To 
označení totiž v širším smyslu zahrnuje jak šikovnost a pracovitost, tak i dobročinnost, 
laskavost a milosrdenství. Kde takovou ženu hledat? Možná se pozorně rozhlédnout doma... 
 

 Pár otázek nám klade i Ježíšovo podobenství v evangeliu: Služebníkům bylo svěřeno 
obrovské bohatství (hřivna - talent - přepočtena na koruny je víc než milion). Jaké jsem já dostal 
„hřivny“, co je pro mě tím cenným, co mám (a nejedná se zde o penězi měřitelné hodnoty)? A 
jak s nimi podnikám, jak je rozmnožuji - nebo je mám zakopané nebo dobře zamčené v sejfu 
sobeckosti? Proč asi byl onen třetí služebník z podobenství obrán a vyhozen? „Měl jsem 
strach...“ přiznal se - a ten, jak víme, nikdy není dobrý rádce. 
 

 K odvážnému podnikání s dary ducha (Ducha?) žehná                   Jožka Glogar, salesián 
 

  
 
  
 
OHLÁŠKY 
  

• Komunita salesiánů je opět v karanténě do 21.11.2020 včetně. Po dohodě s našimi akolyty 
bude znovu otevřen kostel v Sebranicích. Příležitost k adoraci před vystavenou Nejsvětější 
svátostí oltářní bude v neděli (15.11.) od 8,00 do 12,00 hodin a ve všední dny od pondělí 
do pátku (16.-21.11.) od 18,00 do 19,00 hodin. Podávání sv. přijímání zajistí akolyté. 

 
• Od soboty 22.11.2020 bude příležitost k adoraci, k svatému přijímání a ke svátosti smíření 

jako před naší karanténou. (Pokud nevyjdou nová nařízení). V důležitých záležitostech se, 
prosím, obraťte telefonicky na faru: +420 605 768 340. 

 
• Všem, kdo přispívají během nouzového stavu na provoz farnosti do košíčku v kostele nebo 

na účet farnosti, děkujeme. 
 

• Připomínáme, že pořád se ještě mohou přihlásit zájemci o hru MIK-CACHE na farních 
webových stránkách: www.farnostsebranice.cz  
 

• Podobně se mohou připojit ti, kdo vytvoří nové růžence pro prvokomunikanty. Přihlaste se na e-mail: 
farnost@farnostsebranice.cz nebo telefonicky: +420 605 768 340. Korálky, křížky, šňůrky a jiné 
propriety jsou k vyzvednutí na faře v Sebranicích.  Na výrobu můžete použít tento návod: 
https://www.youtube.com/watch?v=3eI1a_rsbdk&t=677s 
 


