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Červená středa - #RedWednesday  
 

setkání na podporu pronásledovaných pro víru 
 

středa 25. listopadu 2020 
 
Opět letos se naše obec připojí k této celosvětové iniciativě. Nasvícení kostela v Sebranicích 
a kaple na Pohoře je pouze jeden z mnoha viditelných projevů, jak na tuto problematiku 
upozornit.  
V tento den chceme více myslet a modlit se za lidi pronásledované pro své náboženské 
přesvědčení na celém světě. Základním poselstvím iniciativy je prosazování svobody vyznání, 
vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity se všemi obětmi pro víru ve světě. 
 

Kamil Votřel 
 

DOPORUČENÍ 
 

„Pohádky nejsou proto, aby děti usnuly, ale proto, aby se dospělí probudili.“ 
 
Jak můžete využít čas, kterého je teď (možná) více, než jindy? Podívat se na pohádku. Tady je 
tip na dvě: 
 
Zloba – královna černé magie (z roku 2014) 
Zloba – královna všeho zlého (z roku 2019) 
   

Lenka Karalová 
 
  

PRO POBAVENÍ 
 
Cizinec se ptá Čecha: „Co znamená šimsisi? 
No přece: „esisisišim!“ 
 
Potkají se dva kamarádi: „Co chceš dělat o víkendu?“ „Jdu si koupit brýle!“ „A pak?“ 
„Pak uvidím!“ 
 
Říká žena manželovi: „Hele, jdu na pět minut k sousedce, jo? Nezapomeň každých patnáct 
minut zamíchat tou omáčkou, co je na sporáku, aby se nepřipálila!“ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÚVODNÍK  

SLOVO NA NEDĚLI 
  32. neděle v mezidobí 8.11.2020 

 Ještě donedávna platilo, že děti do školy moc 
rády nechodí. Sám si vzpomínám, jak jsme 
v dětství s kamarády jásali radostí, když nám 
prodloužili uhelné prázdniny ještě o jeden týden.  
 

 Dnes je to ale všechno jinak. Ne, že by škola a 
učení většinu dětí a mládeže přitahovaly! Jenže - 
učit se doma? Dívat se na obrazovku, místo na 
paní učitelku? A co kamarádi? I když se 
spolužáci leckdy poškorpí, přece jen s nimi 
většinou bývá legrace. 
 

 Jakkoliv situace není růžová a nikdo neví, jak 
to bude dál, líbí se mně, že mnozí učitelé a 
vychovatelé vymýšlí nové cesty a způsoby 
vyučování, aby je mohli předat druhým. A proč 
to dělají? No přece - abyste nebyli hloupí! - 
říkávala jedna moudrá babička.   

 Jistě znáte mnoho hezkých klipů a videí. 
Můžete poslat odkazy na ně do naší „redakce“ 
pro poučení nás ostatních, nebo přímo napsat, co 
vás v poslední době oslovilo, povzbudilo nebo i 
pobavilo. 
 

 Já bych se s vámi rád podělil o nový nápad, 
který přišel z televize NOE. Katechetky, 
katecheté, učitelé, kněží, ba dokonce i klaun 
vytváří programy pro děti, ve kterých 
srozumitelným a přijatelným způsobem 
předávají pravdy víry, jak se dříve říkávalo 
základům etiky a náboženství.  
 

 Pořad OVEČKY vysílá TV NOE každý 
čtvrtek v 18,30 hodin. Odvysílané díly také 
najdete ve videotéce www.tvnoe.cz.  
 

 Věřím, že čas, věnovaný těmto pořadům, 
nebude zbytečně promarněný. A pro nás 
dospělé bych poznamenal: nemusíme se bát 
nakouknout alespoň jedním okem. Neustálé 
vzdělávání je stejně důležité pro „malé“ jako 
pro „velké“. 
 

Ladislav Kozubík 
 

 
 

RODINNÁ LITURGIE 
  

 Biskupové našich diecézí vnímají 
závažnost současné situace a zároveň si 
uvědomují, jak je nutné nabídnout lidem 
alternativu, pokud není možné účastnit se 
bohoslužeb, pobožnosti apod.  
 

 Vybízí proto věřící k osobní aktivitě, 
zvláště co se týká domácí liturgie. Není to 
popření nebo znevážení přenosů 
bohoslužeb (TV NOE, Proglas aj.), jako 
spíše podpora tvořivosti v rodinách. Rodiče 
sami mají vytvořit se svými dětmi, 
případně s ostatními příbuznými „rodinnou 
oslavu“ dne Vzkříšení – neděli, jak je to 
v jejich podmínkách možné (Modlitba, text 
z Bible, píseň, prosby…) 
 Návod na rodinnou liturgii se dá najít na 
http://www.liturgie.cz, kde je jednoduchým 
způsobem ukázáno, jak na to. 
 Starší lidé se toho nemusí bát. Vnoučci 
vám s „webem“ rádi poradí a pomohou. A 
vy jim zase rádi nabídnete malou sladkou 
odměnu. 

-r- 

VZKAZY, PŘÁNÍ … 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OHLÁŠKY 
 

• Jelikož situace s nouzovým se stále nemění, kostely a kaple zůstávají pro mše 
svaté zavřené. 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. 

 

• I v tomto týdnu bude kostel v Sebranicích denně otevřen od 17,00 do 19,00 hodin 
(Po – Ne) 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. Svátost smíření je možné domluvit individuálně telefonicky. 

 

• Kdo se chce podílet na výrobě růženců pro prvokomunikanty, ať se, prosím, ohlásí 
na faře, případně telefonicky (605 768 340). Na faře si můžete vyzvednout 
růžencová zrníčka (po celý říjen jsme je s rodinami, s dětmi i jednotlivci získávali 
při modlitbě růžence za obnovu víry a ukončení pandemie) a doma vyrobit 
růženec. Dětí k 1. sv. přijímání by letos mělo být 9. Pro ně budou růžence 
vyráběny. 

 

• Odběratelé časopisů NEZBEDA a IN si je mohou vyzvednout v kostele 
v Sebranicích ve Velké síni. 

 

• Do soutěže MIK-CACHE se dosud přihlásilo 15 družstev a už přicházejí první 
řešení úkolů a také příznivé ohlasy. Přihlásit se může každý, hra je do 14.12.2020 
a do tohoto data se počítají také splněné úkoly. U soutěžících nerozhoduje věk, 
náboženská příslušnost, ani zvláštní schopnosti. Důležitá je pouze chuť zažít něco 
hezkého a možná i trochu náročného a určitá dávka soutěživosti. Přihlášku si 
můžete vyzvednout (a vyplnit) na faře nebo zřejmě častěji na webových stránkách 
farnosti: https://www.farnostsebranice.cz. 

LITURGICKÁ ČTENÍ NA 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 

Evangelium Mt 25,1-13  
 

Svatební hostiny dnes už slavíme jinak, než 
bývalo za časů Pána Ježíše. - Ale přesto jistě 
porozumíte, co nám Pán chce říct dnešním 
podobenstvím. 
 

Ježíš řekl svým učedníkům toto 
podobenství: „Nebeské království je podobné 
deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly 
naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých 
a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, 
ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však 
vzaly s lampami také do nádobek olej. Když 
ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny 
podřimovat a usnuly.  

 

Uprostřed noci se strhl křik: ‘Ženich je 
tady! Jděte mu naproti!’ Tu všechny ty panny 
vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé 
prosily prozíravé: ‘Dejte nám trochu oleje, 
lampy nám dohasínají.’ Ale prozíravé 
odpověděly: ‘Nemůžeme, nestačilo by pak 
ani nám, ani vám, dojděte si raději k 
prodavačům a kupte si.’  

 

Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich 
a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře 
se zavřely. Později přišly i ostatní panny a 
volaly: ‘Pane, pane, otevři nám!’ On však 
odpověděl: ‘Amen, amen, pravím vám: 
Neznám vás.’ Bděte tedy, protože neznáte 
den ani hodinu.“ 

1. čtení Mdr 6,12-16 
 

Ve čtení ze Starého zákona nasloucháme slovům 
plným poezie, optimizmu a důvěry v Boží moudrost, 
která nám jde vstříc, když ji hledáme. 

 
Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, 

kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji 
hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a 
ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní 
časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří.  

 

Myslet totiž na ni, je svrchovaná prozíravost, 
kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama 
obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách 
se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim 
vychází vstříc. 

 
2. čtení 1 Sol 4,13-18 

 

Každý máme své zemřelé, kteří patřili do našeho 
života a za nimiž se ohlížíme se zármutkem. 
Poslechněme, co o nich píše svatý Pavel. 

 
Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti 

o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně 
truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. 
Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z 
mrtvých, věříme také, že s Ježíšem přivede 
Bůh k životu i ty, kdo zesnuli ve spojení s 
ním.  

 

Říkáme vám to přece, jak nás Pán o tom 
poučil: My živí, kteří se dožijeme příchodu 
Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví. 
  

Až totiž bude dán rozkaz, až zazní 
archandělův hlas a Boží polnice, sám Bůh 
sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí 
křesťané, potom my, kteří zůstaneme naživu, 
budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do 
vzduchu vstříc Pánu. A pak už budeme s 
Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem 
těmito slovy. 

 

SLOVO NA DEN 
  

Dnešní evangelium mluví o naší Budoucnosti, která překračuje hranici naší pozemské existence 
a Ježíš vyzývá buďte na tento okamžik připraveni.  
 

 Ti moudří žijí svůj život s hodnotami, které jsou v souladu s Bohem a jeho „způsobem“ bytí. 
Tento životní program nám ukazuje evangelium. Jako pošetilí (doslova blázniví) jsou označeni 
ti, kteří vyznávají věci, které ve smrti ztratí.  
 

 Naše budoucnost míří ke dvěma možnostem: Život naplněný v Bohu a živoření vyprázdněné, 
bez Boha. Život v trvalé radosti, nebo život v trvalém zklamání a hořkosti.  
 

 Jeden moudrý muž řekl: na konci budou jen dva druhy lidí. Ti, kteří Bohu řeknou: „Buď vůle 
Tvá“ a ti, kterým řekne Bůh: „buď vůle tvá“.  

Pavel Kadlečík, salesián 
 


