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SLOVO NA NEDĚLI  
   

23. neděle v mezidobí  5.9.2021 

 
ODVOLÁNÍ DISPENZE K NEDĚLNÍ MŠI 

Pokračování v příštím Slově na neděli O K É N K O  O . P A V L A  …  
 

 

1. Zvu vás „k sobě na návštěvu“  
 

 Musím se vám přiznat. Seznámil jsem se 
s hezkým děvčetem a asi jsem se zamiloval. 
Nepohoršujte se. Bylo to bezmála před 
padesáti lety. Bylo mi třiadvacet [leccos jsem 
měl už v životě za sebou…]. Krátce nato jsem 
ke svému údivu zjistil, že Michaela [tak se ta 
dívka jmenovala – jestli si dobře vzpomínám] 
chodí do kostela.  
 

 Rozumějte, nikdy jsem se nepovažoval za 
ateistu. Komunismus – ve kterém jsem 
vyrůstal a žil – jsem měl od chvíle, kdy jsem 
pobral trochu rozumu, v ošklivosti a odmítal 
jsem ho. Považoval jsem ho za myšlenkově 
odporný a mravně zvrácený. Na „pozadí 
mysli“ jsem „věděl“ o Bohu. Ale nijak jsem 
to „neřešil“. Nazval bych to „nezájem a 
zaujetí svými věcmi“. Žil jsem si spokojeně 
život po svém. Vyprávět o tom není 
důležité… Jedno ale důležité je.  
 

 Přemýšlím: proč tam ta holka chodí? 
Myslím do kostela. Tak jsem se to vydal 
zjistit. Změnilo mi to život.  
 

 Křesťanská víra – a mám teď na mysli 
„osobní víru“ jedince – je především událost. 
Tvůrcem takové události je sám Bůh. 
„Osobní víra“ má počátek – výchozí bod, 
„prvotní impuls“, který může porodit „víru“, 
pokud si ho člověk „všimne“! Použiji 
analogii: „Přímo před očima nám kvete 
krásný květ“. Nevidíme, či nevnímáme ho. 
Nezajímá nás, protože jsme obráceni sami 
k sobě a do sebe. Až jednou „otevřeme oči“, 

a začneme žasnout. „Vidíme krásu prvního 
květu a v něm je plod, který je zatím skrytý, 
ale už ho lze za krásou květu tušit“.  
 

 Květ musí časem odumřít, aby vydal plod. 
Je to zákon růstu, zrání a plodnosti každé 
květiny, stromu, člověka… Pán Ježíš hovoří 
podobně, byť v poněkud jiné souvislosti: 
‚Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a 
neodumře, zůstane samo; odumře-li však, 
přinese hojný užitek‘ [J 12:24]. To vše jsem 
objevil mnohem později… 
 

 A tak jsem se vypravil do kostela. Bylo to 
v neděli večer. „Pražáci“ [žil jsem tehdy v 
Praze] se vrací z víkendu a mnozí využijí 
večer k návštěvě bohoslužby… Kostel byl 
plný lidí všech generací. Líbilo se mi tam, 
atmosféra byla přívětivá, v jednu chvíli 
podání ruky, ale moc jsem nerozuměl o co 
jde. Popravdě, nerozuměl jsem skoro 
vůbec…  
 

 Ale zaujal mě text Písma a oslovila mě 
promluva kněze na Pavlova slova: ‚Nevíte, že 
při běhu na závodišti sice všichni závodníci 
běží, ale cenu že získá jenom jeden? Běžte tak, 
abyste jí dosáhli! Kdo se však chce zúčastnit 
nějakého závodu, zachovává ve všem 
zdrženlivost. Oni to dělají, aby získali věnec 
pomíjející, ale my věnec nepomíjející! Já tedy 
také běžím o závod, ale nejen tak bez cíle, i já 
zápasím pěstí, ale ne tak jako bych jen bil do 
vzduchu…‘ [1K 9:24-27]. Ještě jsem to 
netušil, ale bylo to moje první setkání 
s Bohem.  

 O. Pavel – Reverend 

Bůh nás miluje až do té míry, že v nás 
přebývá, stává se nám druhem v naší samotě, 
důvěrníkem a přítelem v každé chvíli. 
 

Alžběta od Nejsvětější Trojice 
 

Autor kříže: Ludvík Kolek 

 Milí věřící, ve shodě s obecným církevním 
právem jsem v době pandemie koronaviru 
11. 3. 2020 a následně 3. 10. 2020 poskytl 
věřícím na území Královéhradecké diecéze 
dispenz od osobní účasti na nedělní a 
sváteční mši svaté z těchto důvodů: pro 
příznaky onemocnění covid-19, chřipko-
vého či jiného respiračního onemocnění, 
povinná karanténa,       dobrovolná izolace 
ze zdravotně odůvodněné opatrnosti 
(rizikové skupiny, ochrana druhých), 
omezení vyhlášená orgány veřejné správy, 
která znemožňují účastnit se bohoslužby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  V současné době se situace postupně 
navrací k normálu, a navíc je dostupné 
očkování proti nemoci covid-19. Účinek 
udělení dispenze zaniká spolu s končícím 
hlavním důvodem (srov. kánon 93 Kodexu 
kanonického práva). Proto s účinností od 
21. 8. 2021 odvolávám udělení dispenze od 
osobní účasti na nedělní Mši svaté. 
  
 Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů 
(např. zdravotních) omluveni z povinnosti 
zúčastnit se nedělní mše svaté, by měli 
pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a 
zasvěcené svátky. 
 

biskup  Jan  
 

P O Z V Á N K Y  
 

NÁRODNÍ POUŤ NA TETÍN  
 

1100. výročí smrti sv. Ludmily: Poutní 
centrum Královéhradecké diecéze zajišťuje 
naši účast na programu národní pouti k 
1100. výročí umučení sv. Ludmily na 
Tetíně. Zahájení je v sobotu 18.9.2021 
v 11,00 hodin na Tetíně. Možnost společné 
autobusové dopravy s nástupními místy na 
hlavní trase: Koclířov – Litomyšl – Vysoké 
Mýto – Hradec Králové – Poděbrady. 
 

Časy odjezdů včetně ceny, která bude pouze 
za dopravu, zašleme přihlášeným 
účastníkům. Přihlašujte se, prosím, pokud 
možno elektronicky přes poutní centrum, 
nebo přímo v Hradci Králové u paní Heleny 
Ryklové.  
 

Poutní centrum: poutnik@bihk.cz;  
tel. 731 598 752; Helena Ryklová 723 262 381. 
 

VÍKEND PRO RODINY  
Centrum pro rodinu Biskupství 
královéhradeckého Vás srdečně zve na 
Víkend pro rodiny, který se uskuteční ve 
dnech 17. – 19.9.2021 v klášteře na Hoře 
Matky Boží u Králík. Téma víkendu zní: 
‚Před Bohem jsme svobodní‘.  
 

Hostem bude P. Ondřej Kunc. Přihlášky a 
bližší informace o pořádané akci získáte na 
tel.: 494 063 430, e-mail: crhk@bihk.cz, 
www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-pro-
rodinu   nebo na www.klasterkraliky.cz . 

 

Ilustrační snímek 



 

 

OHLÁŠKY 
 

 Při měsíční sbírce na potřeby kostela z minulé neděle bylo vybráno 42.503,- Kč (z toho 
2.920,- Kč v Širokém Dole). Dostali jsme také dary 3 tis. a 2 tis. korun a na BÚ farnosti 3 
tis a 5 tis. korun a 15 tis. korun jako dar OÚ Lubná na sněhové zábrany na věži kostela 
v Sebranicích. Děkujeme všem, kdo přispěli na potřeby naší farnosti. 

 

 Setkání prvokomunikantů bude v pátek 10.9.2021 v 12,15 hodin na faře. Budeme 
pokračovat v přípravě na 1. svaté přijímání, které se uskuteční v neděli 26.9.2021 při Velké 
mši svaté (v 9,00 hodin). 

 

 V pátek 10.9.2021 je v 17,00 hodin adorace před NSO v kostele v Sebranicích, možnost 
sv. smíření; od 18,00 hodin je modlitba sv. růžence. 

 

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

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 Někdy býváme jako hluší, přestože dobře slyšíme. Někdy jsme jako němí, přestože dobře víme, co 
bychom měli říci. Vada sluchu a řeči nemusí být jen tělesnou závadou.  Biblické texty dnešní neděle 
ukazují, jak Bůh nedoslýchavost a němotu uzdravuje. 
 

 
1. čtení: Iz 35,4-7a 
 

 Prorok Izaiáš předpovídá příchod Mesiáše 
v obrazech. Uzdravení slepých, hluchých a němých 
ukazuje dojemnou péči Hospodina, který zbavuje 
trpící lidi jejich omezení. V Ježíši Kristu se toto 
proroctví naplňuje.  
 

 Řekněte malomyslným: „Vzmužte se, 
nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, 
odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!“ 
Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši 
hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a 
zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští 
vody, potoky na poušti. Vyprahlá země se 
změní v rybník a žíznivá půda v prameny vod. 
 

2. čtení: Jak 2,1-5  
 

 Úcta k druhému člověku se nemá zakládat na 
jeho postavení nebo vznešeném vzhledu. Spíše 
máme v druhých lidech vidět přítomného Krista. 
 

 Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána 
Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví k 
lidem. Když k vám do shromáždění vejde muž 
se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém 
oděvu, a vejde také chudák v obnošených 
šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který je 
nádherně oblečen, a řeknete mu: „Prosím, 
posaď se tady na čestné místo.“ Ale tomu 

chuďasovi řeknete: „Ty stůj tamhle“ nebo 
„Sedni si tady u mých nohou“. Neděláte tak 
rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se 
soudci podle špatných zásad? Poslyšte, moji 
milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh právě 
chudé v očích světa, aby byli skrze víru 
bohatí a dědici Království, které slíbil těm, 
kdo ho milují? 
 

Evangelium: Mk 7,31-37 
 

 Ježíšovo slovo ‚Effata!‘ – ‚Otevři se!‘ patří 
především každému z nás. Je to výzva 
k otevření mého srdce pro Boží slovo a 
přijetí druhých lidí. 
 

 Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes 
Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému 
moři. Přivedli k němu hluchoněmého a 
prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho 
stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, 
dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s 
povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to 
znamená: „Otevři se!“ A hned se mu otevřel 
sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. 
Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu 
neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím 
více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: 
„Dobře všechno udělal, i hluchým dává 
sluch, i němým řeč!“ 

 V sobotu 11.9.2021 jedeme do Plzně na věčné sliby Filipa Mareše z naší farnosti. 
Odjezd autobusu je v 5,00 hodin od kostela v Sebranicích. V autobusu je 9 míst 
volných; kdo by ještě chtěl jet, může se přihlásit na faře. Pokud by jel někdo autem, ať 
se také přihlásí na faře (kromě těch, kteří to už učinili).  Je to kvůli nahlášení celkového 
počtu účastníků ze Sebranic salesiánům v Plzni, aby měli představu o počtu hostů.  

 

 SKM Sebranice nabízí kroužky pro děti ZŠ na školní rok 2021/22: taneční, 
florbalový, zálesácký, ministrantský, hra na kytaru, hra na bicí nástroje. Podrobnější 
informace spolu s přihláškou jsou pod nástěnkou ve velké síni, další informace 
poskytne Jožka Glogar. 
 

 Po prázdninách zveme opět všechny ke společné modlitbě chval, díků i proseb, s 
nasloucháním Božímu slovu, s písněmi i v tichu, každý čtvrtek v 19:30 hodin v 
Sebranickém kostele. Modlitba trvá asi hodinu, ale přijít i odejít je možné kdykoli. Za 
modlitební společenství zve Jožka Glogar. 
 

 V novém školním roce také zveme děti od dvou do devíti let a jejich rodiče nebo 
prarodiče na setkání s Ježíšem v Bibli hravou formou v modlitbě, písničkách a tvůrčí 
činnosti. Začínáme příští středu 8.9.2021 v 17,00 hodin v kostele v Sebranicích. 
 

 Odpovídáme na dotaz několika farníků: Nedělní ‚Velká mše‘ zůstane v čase 9,00 
hodin. Důvodem je posunutí nedělních mší svatých v okolních obcích na 10,30 hodin. 
V případě, že ve farnosti bude přítomen pouze jeden kněz, bude schopen všechny 
nedělní mše svaté odsloužit. 
 

 Ostatní mše svaté v jsou podle obvyklého programu. Mše svatá v neděli 5.9.2021 
v 10,30 hodin je ve Stříteži. 

 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-22 
 

třída  den vyučovací hodina vyučující 
 

1-2 Pá 12,00 – 12,45  Stanislava Kysilková 
  4 Pá  12,15 – 13,00  Ladislav Kozubík 
  5 Pá 13,00 – 13,45  Ladislav Kozubík 
6-7 Pá 14,00 – 14,45  Roman Fajmon 
  8 St 15,00 – 15,45  Josef Glogar 
  9 Pá čas bude upřesněn Jitka Jílková 
 

Vyučování začne od 16.9.2021. Místo vyučování si upřesní vyučující. 
 

PRO ZASMÁNÍ … 
 

Pan učitel se ptá ve škole: „Petříčku, 
pověz mi, co bys udělal, kdybys našel 
milión franků?“ Žáček uvažuje: 
„No, podle toho, kdo je ztratil. Kdyby 
to byl chudák, vrátil bych mu je!“ 
 

Novinář, kterého zajímají statistické 
údaje, se ptá papeže Jana XXIII.: 
„Kolik lidí pracuje ve Vatikánu?" 
Papež se na něj s úsměvem podívá a 
říká: „Asi tak polovina!" 

… A POUČENÍ  
 

V roce 1847 koupil Don Bosko dům, který měl 
sloužit jako útulek pro děti z ulice. Neměl však ani 
liru a během čtrnácti dnů měl zaplatit třicet tisíc 
lir. Matka Markéta si dělala velké starosti.  
 

Don Bosko jí řekl: „Pověz mi, mami, kdybys ty 
peníze měla, dala bys mi je?“ „Samozřejmě!“ 
„Tak jak bychom si tedy mohli myslet, že Bůh, náš 
Otec, není stejně tak štědrý jako ty!“ A týden před 
uplynutím lhůty peníze přišly. 
 


