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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  

SLOVO NA NEDĚLI  
   

22. neděle v mezidobí  29.8.2021 

 

  Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájí papež 
František synodální proces rozdělený do tří 
fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. 
Svatému otci jde o to, aby se do celého 
procesu více angažoval lid Boží. „Proces 
rozhodování začíná v církvi vždy 
nasloucháním, protože jedině tak lze 
pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,“ 
zdůrazňuje sekretář Synody, kardinál Mario 
Grech (* 1957, Malta).  

Synoda bude úspěšně 
probíhat pouze za 
předpokladu, že do ní 
zapojí všechny místní 
církve, píše v dokumentu 
sekretář synody. 

 

 Samozřejmě bude záležet na každém 
člověku, na lidech věřících, ale i hledajících, 
zda-li průběh synody a její výsledky 
dopadnou i na nás a život naší farnosti, 
potažmo obcí, ve kterých žijeme. 

PŘÍPRAVA NA BISKUPSKOU SYNODU,  

KTERÁ PROBĚHNE V ROCE 2023 

 

NĚCO Z HISTORIE SYNOD 
 

 V dějinách církve se konalo bezpočet 
místních (diecézních, regionálních) synod. 
Zcela zvláštní postavení mají mezi nimi tzv. 
ekumenické koncily, tedy shromáždění 
biskupů z celého světa. Až do minulého 
století se taková shromáždění konala zcela 
mimořádně (za 2000 let jich bylo pouze 21), 
a to tehdy, když bylo třeba řešit nějakou 
akutní krizi, s kterou se církev potýkala. 
 

 Na posledním – 2. vatikánském – koncilu 
se ukázalo, že problémů a výzev, před nimiž 
stojí církev, je tolik, že bude účelné, když se 

biskupové z celého světa neshromáždí 
pouze příležitostně, „až to bude hořet“, ale 
když se budou scházet pravidelně. Proto 
papež Pavel VI. založil trvalý orgán, který 
propojuje katolické biskupy celého světa – 
biskupskou synodu. Fungování tohoto 
orgánu spočívá v tom, že je neustále činný 
sekretariát, který připravuje shromáždění 
biskupské synody, která se schází buď 
regionálně – po jednotlivých kontinentech – 
anebo, zpravidla 1x za 4 roky – na 
generálním (celosvětovém) shromáždění. 
Tato shromáždění se pak zabývají 
aktuálními otázkami. 
 

Podle doc. Michala Kaplánka, SDB 
1. část 

 PODPORUJEME MISIE 
 

 Pokud nevíte, co s časem 4. září 2021, pak 
neváhejte a připojte se k turnaji v malé 
kopané, který organizují nadšenci pro misie 
českých salesiánů v Bulharsku. 
 

 Zapojit se mohou nejen samotní hráči 
(4+1) v kategoriích mladší a starší, ale i 
další příznivci sportu a salesiánů. 
 

Přihlásit se můžete na faře v Sebranicích, 
nebo jen prostě dojet do Boskovic. 

KRESLÍME HUDBU  
 

 Pomalu nám začne škola, na kterou se letos možná i těšíme, a s ní je spojeno nezbytné učení 
a namáhání. Nemusí to však být vždycky nuda.  
 

 V jedné škole děti nerady kreslily. Byla to pro ně ‚otrava‘ a vždy, když paní učitelka přinesla 
do třídy kreslící čtvrtky a řekla dětem, aby si připravily pastelky, ozvalo se nespokojené: Néé… 
Při jedné hodině však děti zpozorněly. Paní učitelka totiž řekla, že tentokrát budou kreslit 
HUDBU! To děti ještě nikdy nedělaly. Ani by je to nenapadlo. A jak se ta HUDBA vlastně 
kreslí? Nó!? 

 Paní učitelka se usmívala. „Hudba“, řekla dětem, „se 
skládá z tónů, které mají různou barvu a výšku, znějí 
silně nebo slabě, jako celek na nás působí daná skladba 
vesele, radostně nebo naopak smutně, něco nám 
připomíná, můžeme si představovat při ní různé věci... 
Pustíme si nějakou hezkou skladbu a vy můžete kreslit, 
co vás napadne. Potom si vaše kresby prohlédneme a kdo 
bude mít nejkrásnější obrázek, dostane pěknou odměnu. 
 

 Děti udiveně zamrkaly očima, ale to už se rozezněly 
vážné tóny Bachovy Tokátu BWV 565 a pastelky 
v dětských rukách začaly rejdit po tvrdém bílém papíru. 
A že se HUDBA skutečně dá ‚nakreslit‘ můžete posoudit 
podle několika přiložených obrázků.  

 Věřím, že se vám obrázky dětí líbí; a nejen to! Věřím, že 
i vy můžete podobně pěkné obrázky nakreslit. Poproste 
rodiče, aby vám vybrali nějakou hezkou hudbu, a nemusí 
to být jen vážná hudba, povídejte si s nimi, jak na vás 
hudba působí a zkuste pomocí barev, tvarů a linií zachytit 
pocit z ní! Na zadní stranu potom napište, o jakou hudební 
skladbu se jedná a přineste nejpozději do neděle 12.9.2021 
na faru. 
 

 Tři nejlepší výkresy z první kategorie (1.stupeň ZŠ) a z 
druhé kategorie (2.stupeň ZŠ) získají hezké ceny. Další 
cenu získá ten, kdo uhodne podle obrázku, o jakou skladbu 
se jedná (samozřejmě kromě autora a těch, kdo mu 
pomáhali.  

KDY KONČÍ NOC  
 

Starý rabín se jednou zeptal svých žáků, podle čeho se pozná okamžik, kdy končí noc 
a začíná den. „Snad podle toho, že se snadno rozezná pes od ovce?“ „Ne,“ řekl rabín. 
„Když poznám datlovník od fíkovníku?“ „Nikoliv,“ odpověděl rabín. „A jak je to 
tedy?“ ptali se ho žáci. Rabín odvětil: „Je to tehdy, když poznáš bratra nebo sestru, 
díváš-li se na nějakou osobu. Do té chvíle byla ještě ve tvém srdci noc.“ 
 

„Naučili jsme se létat jako ptáci, plavat jako ryby, ale nenaučili jsme se umění žít jako bratři.“ 
 

(Martin Luther King) 
 



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

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 Bůh člověka nemoralizuje; jeho slova však obsahují Život, bez něhož je lidská existence nejen 
nesmyslná, ale i nemožná. Pán Ježíš nás dnes vybízí, abychom opouštěli ‚podání lidské‘, a naopak 
poznávali autentické Boží slovo a uváděli ho ve skutek. 
 

 
1. čtení: Dt 4,1-2.6-8  
 

 Je moudré respektovat zákony Boží. Dnes si to 
začínají uvědomovat i generace, které nebyly ve 
víře v Boha vychovány. 
 

 

 Mojžíš řekl lidu toto: „Nyní, Izraeli, 
poslouchej nařízení a ustanovení, která vás 
učím zachovávat, abyste žili a šli obsadit zemi, 
kterou vám chce dát Hospodin, Bůh vašich 
otců. Nic nepřidáte k tomu, co vám přikazuji, 
a nic z toho neuberete, ale budete zachovávat 
příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám 
přikazuji. Zachovávejte je a plňte, neboť tak 
budete v očích národů moudří a rozumní: 
uslyší o všech těchto nařízeních a řeknou: 
Skutečně moudrý a rozumný je tento velký 
národ! Neboť kde je tak velký národ, jemuž by 
byli bohové tak blízko, jako je Hospodin, náš 
Bůh, kdykoli ho vzýváme? A kde je tak velký 
národ, který by měl spravedlivá nařízení a 
ustanovení, jako je celé toto zákonodárství, 
které já vám dnes prohlašuji?“ 
 

2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27 
 

Se stejnou pečlivostí, s jakou se staráme o své 
tělo, máme pečovat o svou duši a život ducha. 

 

 Bratři moji nejmilejší! Každý dobrý úděl, 
každý dokonalý dar přichází shora, sestupuje 
od Otce světel, u něhož není změna ani 
ztemnění, jaké je působeno u hvězd otáčením. 
On rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, 
abychom byli jako prvotiny ze všeho, co 
stvořil. Buďte vnímaví pro slovo, které do vás 
bylo vloženo jako semeno a může zachránit 
vaši duši. To slovo však musíte uvádět ve 
skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To 
byste klamali sami sebe. Zbožnost ryzí a 
bezvadná před Bohem a Otcem je toto: ujímat 
se sirotků a vdov v jejich tísni a uchovat se 
neposkvrněný od světa. 

Evangelium: Mk 7,1-8.14-15.21-23 
 

Povrchnost, přetvářka, formalismus – to jsou 
slova, vyjadřující postoj člověka, který sice 
‚mluví mnoho slov‘, ale ‚nejedná podle nich‘. 
Takový člověk není milý ani lidem, ani Bohu. 
 

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a 
někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z 
Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho 
učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to 
je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé 
se drží podání předků a nejedí, dokud si 
pečlivě neumyjí ruce; po návratu z trhu 
nejedí, dokud se celí neopláchnou; a je 
mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: 
omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a 
lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé 
Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci 
nechovají podle podání předků, ale jedí 
obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl 
jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl 
Izaiáš, jak je psáno: ‘Tento lid mě uctívá rty, 
ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo 
mě však uctívají, když učí naukám, které 
jsou lidskými ustanoveními.’ Opustili jste 
přikázání Boží a držíte se podání lidského.“ 
Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: 
„Slyšte mě, všichni, a pochopte! Člověka 
nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází 
zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho 
poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, 
vycházejí špatné myšlenky, smilství, 
krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, 
lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, 
nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra 
a člověka poskvrňuje.“ 

 

SLOVO NA DEN 
 

 Když se farizeové pohoršují nad tím, že učedníci Ježíše nedodržují podání předků, odpovídá 
jim Ježíš slovy Izaiáše: „Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě.“ Farizeové 
a zákoníci měli detailně vypracované směrnice co všechno se podle zákona smí a nesmí. Ježíš 
jim ale vytýká: „Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.“ 
 

 I pro nás je to stálá výzva, abychom si nepřitesávali Boží zákon podle svých zájmů a nápadů, 
které mohou být daleko od Božího záměru. K správnému pochopení Boží vůle je především nutná 
naše dobrá vůle a čistý úmysl správně věci chápat a snaha žít tak v souladu s vůlí Boží. K tomu 
nás vede Bible s jejím výkladem, dále různé církevní dokumenty jako katechismus, závěry 
koncilů, papežské encykliky, závěry biskupských synodů a také sledování různých církevních 
periodik atd. Hodně nás též mohou poučit a povzbudit i životy svatých, v jejich velké 
rozmanitosti, kde si každý může najít svůj vzor a svého pomocníka. Důležitá je též soustavná a 
častá modlitba, v níž v přímém kontaktu s Bohem také dostaneme potřebné poznání a pomoc. 

P. Josef Kopecký 

OHLÁŠKY 
 

 V pátek 4.9.2021 je návštěva nemocných. Na faře se mohou přihlásit nemocní (mimo těch, kdo 
jsou již navštěvováni), a kteří chtějí návštěvu kněze a přijmout sv. smíření a Eucharistii. 

 

 V sobotu 11.9.2021 bude Filip Mareš z naší farnosti skládat věčné sliby v kongregaci sv. Jana 
Boska. Obřad proběhne při mši svaté v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni – Lobzích v 11,00 
hodin. Kdo se chce slavnosti zúčastnit, ať se přihlásí nejpozději do 29.8.2021 na seznam ve Velké 
síni v Sebranicích. V rámci přípravy na věčné sliby se modlíme po každé mši svaté modlitbu sv. 
Pavla VI za nová kněžská a řeholní povolání (modlitba v kancionálu č. 49 E).  
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
 

HOD. 
NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

29.8. 30.8. 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 

7,00 x x  SEB SEB SEB SEB SEB x 

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

9,00 SEB x x x x x x SEB 

10,30 ŠD x x x x x x STŘ 

18,00 x x STŘ x x 1) 17,00 LUB x 

18,30 x x ŠD LEZ LUB SEB x x 
 

 

1) Adorace v kostele v Sebranicích před NSO, možnost sv. smíření; od 18,00 hodin je modlitba sv. růžence.  
 
 

MODLITBA ZA NOVÁ POVOLÁNÍ 
 

Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí. Přiváděj k sobě i dnes horlivé 
a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky. Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení 
všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže.  
 

Pane, jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás, otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně 
hledá světlo pravdy a teplo lásky. Ať poslušni tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na 
zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev, a stanou se solí země a světlem světa.  
 

Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky. Ať jsou čisté 
a velkodušné. Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je k tomu, aby 
se ze všech sil a s celou vroucností své lásky daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí.  
 

Sv. Pavel VI., kanc. č. 49 E 


