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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  

 
   S L O V O  N A  N E D Ě L I

19. neděle v mezidobí  8.8.2021 

 

30 let salesiánu 

v Sebranicích 

 Do Sebranic jsme byli posláni představeným 
salesiánů,  otcem provinciálem Benno Benešem. Den 
stěhování byl určen na 8. srpna roku 1991. Přišlo nás 
sem osm. Otec Jaroslav Mikeš, který se přistěhoval z 
předchozího působiště nového Hrádku, O. Pavel 
Kadlečík, který předtím působil v Dolních Počernicích. 
Dále pak asistent Petr Košák, a aspiranti Jaroslav 
Vracovský, Marek sklenář, Jan Vacek, Ondra Vojáček, 
a Vítek Forbelský. 
 

 Začalo se v duchu dona Boska. Měl zde vzniknout 
aspirantát a zároveň salesiánské středisko mládeže. 
Fara byla neudržovaná a v prvním patře prakticky 
neobyvatelná. Náš předchůdce Otec Landa, který je 
nyní na novém Hrádku, bydlel jen v jedné místnosti. 
Ostatní místnosti byly již 10 let neobývané. 
 

 Bylo třeba vše obnovit. Jedinou místností k bydlení 
byl společenský sál v přízemí fary, zvaný „tunel“. 
Spalo se na molitanech a ve spacácích. 

Děkuji za pozvání na farní den 
v Sebranicích… Pozvánka mi udělala 
radost. Bohužel se farního dne a 
připomenutí 30 let působení 
salesiánů ve farnosti nemohu 
zúčastnit… Moc na vás všechny 
salesiány, bývalé aspiranty i farníky 
vzpomínám a modlím se za vás. 
Pozdravujte je. 

Štěpán K. 
 

…díky za pozvánku, bohužel 
nezvládnu přijet, protože nám 
začíná tábor a mám pro ně mši sv. 
+ další povinnosti. Přeji, ať se 
slavnost vydaří. 

Jirka B. 
 

… moc děkuji za pozvání na 
srpnové setkání do Sebranic… K 
Sebranicím mám mnoho krásných 
vzpomínek a děkuji Pánu, že jsem 
zde mohl být celé tři roky ve 
formaci. 

Ondra T. 

 

Hned druhý den se začalo budovat, vlastně nejprve 
bourat. Bylo třeba udělat úplně nový rozvod elektřiny, 
vyměnit všechny dveře a zárubně, oškrábat nánosy 
barev na zdech a spousty dalších prací. 
 

 Díky obětavě pomoci farníků a o prázdninách také 
kluků a děvčat, nejen zdejší farnosti, se vše udělalo v 
rekordním čase. 
 

 Den začínal modlitbou a mší svatou a potom 
následovala usilovná práce až do večera. Bylo třeba 
zajistit co nejdříve ubytovací prostory a topení v nich, 
protože zima nebyla daleko. Peníze k nákupu 
materiálu na opravu fary se, bohudíky, sešly vždy 
včas, také díky obětavým farníkům a mnoha 
dobrodincům… 
 

Z farní kroniky  

Pokračování z předchozí strany 
 

Díky zavedení různých kroužků se podařila zachytit velká část 
mládeže z farnosti, ale i odjinud. A není bez zajímavosti, že zde 
prošlo úplnou, nebo částečnou salesiánskou formací téměř 7 
desítek mladých mužů. V přítomnosti salesiánů zde vyrůstala 
četná kněžská i řeholní povolání (SDB i FMA), stejně jako i 
povolání k manželství, a umožnila rozvíjení nemalého 
množství animátorů pro práci s dětmi a mládeží. 

 

 Dnes, po přesunutí aspirantátu do Zlína, se situace opět změnila. Ustal ruch na faře, 
kroužky se přesunuly do prostor školy, klesající počty věřících v kostele umocnila současná 
pandemie… Možná stojíme, podobně jako Církev ve světě, před naléhavou otázkou: Jak 
dále? Co se má dělat jinak, co je potřebné změnit? 
 

 Když mluvíme o Církvi ve světě, papež František vidí současnou situaci jako velkou výzvu 
k obrácení, k začátku něčeho úplně nového. Nechce však dělat rozhodnutí „od zeleného 
stolu“, ale zve všechny pokřtěné k zamyšlení, kterým směrem se Církev má ubírat. Zřejmě 
z tohoto důvodu svolal na podzim r. 2023 do Říma XX. generální shromáždění biskupské 
synody. „Záměrem papeže je naslouchat Božímu hlasu skrze „obyčejné“ lidi“, říká doc. 
Michal Kaplánek z Teologické fakulty JU. Jeho jsme pozvali na Farní den, aby nastínil 
několik bodů, které je vhodné promýšlet, aby i naše farnost (místní církev) zažila růst a 
povzbuzení ve víře. 

-red- 
 

SYNODALITA CÍRKVE, ANEB NASLOUCHAT JE NĚCO JINÉHO NEŽ POUZE SLYŠET 
 

… vůdčími osobnostmi v církvi byli od začátku apoštolové (a později jejich nástupci 
biskupové), většinu věcí však nerozhodovali sami, ale po poradě s těmi, koho se to týkalo. 
Společné hledání nejlepšího řešení – a z hlediska víry také „Boží vůle“ – označuje pojem 
synodalita a synod je název pro shromáždění lidí (zástupců), kteří mají něco společně 
projednat a závazně rozhodnout. Toto slovo se odvozuje od řeckého „syn-hodos“ = společná 
cesta. 

Z myšlenek Michala Kaplánka, salesiána 
 
 

NĚCO (NEJEN) Z NEZBEDOVA HUMORU 

  
Přeplněný autobus. Všichni chlapi sedí 
a vejde starší paní, nikdo se ani nehne, 
nepustí ji sednout. 
Paní se vyčítavě ptá: „To tu není ani 
jeden gentleman?“ 
„No, gentlemanů by bylo dost,“ říká 
jeden, „jen místo není.“ 
 
„Kolik je tvému staršímu bratru let.“ 
„Já nevím,“ odpověděl malý klučina. 
„Ono se to pořád mění.“ 

Potkalo mě štěstí... 
Přišlo, řeklo: „Uhni!“ a šlo dál. 



 

OHLÁŠKY 
 Ve dnech 9. – 12.8.2021 se, prosím, obracejte v důležitých záležitostech na P. Josefa Glogara. 

 

 V neděli 15.8.2021 je v Lezníku pouť. Mše svatá v kapli zasvěcené Nanebevzetí Panny 
Marie bude v 10,30 hodin. 

 

 Pěší pouť na Velehrad se uskuteční od 23. do 28. srpna 2021. Ze Sebranic se bude vycházet 
v pondělí 23.8.2021 v 9,00 hodin. Přihlásit se můžete u paní Marie Drobné na tel.: 775 097 596. 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

HOD. 
NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 

7,00 x x  SEB SEB SEB SEB SEB x 

7,30 SEB, LEZ kaple SDB x x x x x SEB 

9,00 SEB x x x x x x SEB 

10,30 x x x x x x x LEZ 

18,00 1) SEB x STŘ x x 2) 17,00 LUB x 

18,30 x x ŠD LEZ LUB SEB x x 
 

 

1) Závěrečné poděkování na ukončení Farního dne v kostele v Sebranicích v 17,00 hodin. 
2) Adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin je modlitba sv. růžence. 
 

 

HISTORIE FARNOSTI TŘICETILETÁ 
 

 V roce 1991 se v naší farnosti něco radikálně změnilo. Rozhodnutím biskupství 
královéhradeckého a provinciála salesiánské kongregace v Praze zde, s laskavým svolením 
dosavadního faráře P. Josefa Landy, nastoupili salesiánští kněží společně se skupinou aspirantů, 
začínajících formaci k zasvěcenému životu v duchovní rodině Dona Boska. Mladí salesiáni a 
aspiranti sem vnesli ducha nadšení a celá farnost, počínaje mladými, přes střední generaci, až 
k těm dříve narozeným, začala žít myšlenkou sv. Jana Boska – věnovat všechny síly k záchraně 
mládeže, nejkřehčí a nejdrahocennější části lidské společnosti (srov. Stanovy čl. 1).  
 

Pokračování na poslední straně 

ÚVOD  D O L IT U R GIE  A  N ED Ě L N Í  B IBL I C KÁ  Č T EN Í  
 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 Pán Ježíš nám při každé mši svaté nabízí své odpuštění. Chce, abychom byli pokojného srdce. Také 
připomíná svým učedníkům: „Blahoslavení, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny“. 

1. čtení: 1 Král 19,4-8  
 

 Děj příběhu je zasazen do 9. stol. před Kristem. 
V severním Izraeli je víra v Boha v hlubokém 
úpadku. Prorok Eliáš, jako jediný Hospodinův 
prorok, bojuje proti pohanství. Musí však 
uprchnout do pouště, aby si zachránil holý život. 
Zdá se, že je na pokraji svých sil. Bůh však je 
připraven vést ho i nyní. 
 

 

 Eliáš šel na poušť asi den cesty. Šel si 
sednout pod jednu kručinku, přál si smrt a 
zvolal: „Už je toho dost, Hospodine, vezmi si 
můj život, neboť nejsem lepší než moji 
otcové!“ Lehl si a pod tou kručinkou usnul.  
 

 Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň, jez!“ 
Podíval se, a hle – u jeho hlavy chléb upečený 
na rozžhaveném kameni a džbán vody. Najedl 
se a napil a znovu usnul. Hospodinův anděl se 
vrátil podruhé, dotkl se ho a řekl: „Vstaň a 
najez se, neboť cesta by pro tebe byla příliš 
dlouhá.“ Vstal, najedl se a napil a šel v síle 
toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k 
Boží hoře Chorebu. 
 

2. čtení: Ef 4,30-5,2 
 

Život ve společenství není jednoduchý. 
Vyžaduje velkou toleranci a laskavost ze 
strany lidí. Sv. Pavel nabízí jako vzor i posilu 
lásku Ježíše Krista. 

 

 Bratři! Nezarmucujte svatého Božího Ducha, 
který vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení. 
Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, 
hněv, hádání, nactiutrhání a všechny druhy 
špatnosti. Spíše buďte k sobě navzájem dobří, 
milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh 
odpustil vám pro Kristovy zásluhy. Ano, 
napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte 
v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal 
sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi 
příjemnou. 
 

Evangelium: Jan 6,41-51 
 

 Podobně jako reptali proti Bohu Izraelité na 
poušti, odmítají Ježíšovi současníci ‚Chléb 
z nebe‘, jak Ježíš sám sebe nazval. Ukazuje se, 
že člověk malé víry je schopen odmítnout i 
gesto obětavé lásky. 
 

 Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem 
chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: 
„Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe 
přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: 
‚Sestoupil jsem z nebe‘?“  
 

 Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou 
reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže 
ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho 
vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v 
Prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha‘. 
Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, 
přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce 
viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. 
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život 
věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli 
na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který 
sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. 
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. 
Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A 
chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za 
život světa.“ 
 

SLŮVKO PRO DĚTI 
 

 Takový sportovní výkon, jak jej předvedl 
prorok Eliáš (šel 40 dnů a 40 nocí pouští), si ani 
nedokážeme představit! Eliáš netrénoval jako 
ostatní sportovci na olympiádě, ani neměl tým 
odborníků nebo speciální sportovní vybavení, 
či stravu… Přesto (bez diváků a bez potlesku) 
zvládl tak náročný úkol! 
 

 Co dobrého dokážeš udělat ty, docela 
nenápadně, že o tom druzí ani neví? Můžeš o tom 
vyprávět Bohu nebo se pochlubit svým rodičům… 

SALESIÁNSKÝ ASPIRANTÁT, ANEB K ČEMU SE POUŽÍVÁ… 
 

 Aspirant obecně je uchazeč o nějaké místo, nebo o nějaké životní zaměření. Salesiánský 
aspirant je uchazeč, zájemce o salesiánský způsob života. Ten, koho salesiánský způsob života 
a práce přitahuje a uvažuje, zda to není i jeho celoživotní cesta, povolání od Boha. Ale protože 
jde o vážné, celoživotní rozhodnutí, je třeba s odpovědným vedením vše důkladně prošetřit a 
předem si ještě nezávazně vše vyzkoušet a ověřit, zda jde o skutečné Boží volání, nebo jde jen 
o chvilkové, přechodné nadšení.  
 

 Absolvování aspirantátu je nutné pro přijetí do všech větví salesiánské rodiny, jak pro přijetí 
do řeholní větve salesiánů SDB, tak salesiánek FMA, tak i laické větví Salesiánů 
spolupracovníků ASC a dalších větví salesiánské rodiny. Doba salesiánského aspirantátu trvá 
zpravidla jeden rok, ale i déle. 

Připravil P. Josef Kopecký, SDB 

DOTAZNÍK PRO MLÁDEŽ  

 

Z Říma přišla výzva o vyplnění dotazníku ohledně používání sociálních sítí mladými lidmi. 
Prosím o předání mladým lidem a jejich spolupráci na tomto projektu.  

Zdraví Jarda Fogl, SDB 

Dotazník najdete na:  https://www.surveymonkey.com/r/newplaygrounds?lang=cs 
 
 


