
 

 

CHLAPSKÝ VÝŠLAP   
Blíží se svátek velkého muže našeho národa 
knížete Václava. Již po páté se letos 28. září 
vydáme na společné putování od křížku ke 
křížku. Dlouho jsem přemýšlel, jak tento sváteční 
den nějak nevšedně prožít. Uvědomuji si, kolik 
máme u nás v okolí krásných sakrálních staveb, 
křížů, křížků a kaplí. Proto vznikl nápad na 
sváteční výšlap a docela se to ujalo. Někdy nás šlo 
kolem deseti, jindy třeba dvacet, ale vždy jsme 
prožili něco neobyčejného a krásného. Nechybí 
zde modlitba, zpěv, trošku napětí, něco, s čím se 
nechlubíme, když je jasno sledujeme hvězdy. 
Bývá krátká přednáška o historii, něco opečeme 
na ohni. Nejdůležitější je pro nás společné 
setkání a duchovní rozměr, který nám 
zanechal svatý Václav. Pokud ti bylo 18 roků 
a máš zájem prožít něco nevšedního ve 
společenství chlapů, tak neváhej a připoj se. 
 

 Pavel Jílek 

ÚV OD  DO  L I TU RG I E A  N ED ĚL N Í  B IB L IC KÁ  ČT EN Í  
 

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 

 Ježíšovo poslání je veskrze pozitivní: nepřišel bojovat proti stávajícím pořádkům, přinesl pozitivní 
pohled: Boží království. Nechce se s odpůrci hádat, ani je znemožňovat a odstraňovat. Přišel proto, aby 
tvořil nové věci. Přináší nové pohledy a nová řešení. Nakolik je tato cesta přitažlivá i pro nás? 
 

 1. čtení: Nm 11,25-29  
 

 Podobně jako ‚vítr vane, kam chce‘ (srov. Jan 3,8), 
Boží Duch naplňuje moudrostí všechny lidi, kteří jsou 
schopni a ochotni nechat se řídit jeho myšlenkami. 
 

 Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil k Mojžíšovi; 
vzal z ducha, který spočíval na něm, a dal ho 
sedmdesáti mužům starcům. Když na nich duch 
spočinul, dostali se do prorockého vytržení, ale 
později se to už nestalo. Dva muži z nich zůstali v 
táboře, jmenovali se Eldad a Medad. I na nich 
spočinul duch, neboť byli mezi těmi, kdo byli 
písemně určeni. Nevyšli však ke stánku úmluvy a dali 
se do prorokování v táboře. Tu přiběhl jeden chlapec 
a oznámil Mojžíšovi: „Eldad a Medad prorokují v 
táboře.“ Jozue, syn Nunův, Mojžíšův služebník od 
mládí, řekl: „Pane můj, Mojžíši, zabraň jim v tom!“ 
Mojžíš mu odpověděl: „To tak žárlíš kvůli mně? Kéž 
by Hospodin udělal z celého národa proroky, kéž by 
dal Hospodin spočinout svému duchu na nich!“ 
 

2. čtení: Jak 5,1-6  
 

 Ne vše, po čem člověk touží a co vlastní, má trvalou 
hodnotu. Jakubův list upozorňuje na marnost 
chamtivosti, stejně jako na skutečnost, že do nebe si 
odneseme pouze to, co z lásky rozdáme bližním. 
 

 Nuže tedy, vy boháči: plačte a naříkejte nad 
strastmi, které na vás přijdou. Vaše bohaté zásoby 
hnijí a vaše šatstvo rozežírají moli. Vaše zlato a stříbro 
rezaví, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše 
tělo jako oheň. Hromadili jste si majetek i v tyto 
poslední dny. Ale mzda, o kterou jste ošidili sekáče, 
kteří vám požali pole, ta mzda křičí a křik vašich 
ženců pronikl k sluchu Pána zástupů. Na zemi jste 
hýřili a oddávali se rozkoším, krmili jste se i tehdy, 
když už už nastávala řež. Odsoudili jste spravedlivého 
a připravili ho o život – a on se vám nebrání. 
 

Evangelium: Mk 9,38-43.45.47-48  
 

 Se zlem se nedá ‚uhrát remíza‘. Ježíš nás varuje, 
abychom zavčas odmítli všechno, co nám brání na 
cestě za ním.  
 

 Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak 
vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, 
protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: 
„Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém 
vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit 
špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám 
podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím 
vám: nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke 
hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve 
mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk 
mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá 
ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do 
života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do 
pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje 
noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do 
života bez nohy, než abys byl s oběma nohama 
uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! 
Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, 
než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde 
jejich červ nehyne a oheň nehasne.“ 

VEČER CHVAL V SEBRANICKÉM KOSTELE 
 

V pátek 24.9. se v naší farnosti sejde mládež našeho vikariátu. V rámci ‚Vikariátka‘ bude od 20,00 hodin 
i Večer chval. Všichni jste srdečně zváni, nejen mladí věkem, ale i ‚mladí duchem‘ – tzn. rodiče, prarodiče, 
kteří chtějí chválit Pána za velké věci, které v jejich životě udělal.  
 

Můžete se též podívat na tyto ukázky:  
https://svetkrestanstva.postoj.sk/82226/nie-je-spravne-uzatvarat-sa-do-krestanskych-bubliniek-nerobil-to-ani-jezis?fbclid=IwAR21fE  
HEARTBEAT - KAM MA ZAVOLÁ | Godzone Tour 2018 – YouTube  
 
 

 Chvála je způsob modlitby, který opěvuje Boha pro něho samého, oslavuje ho, protože ON JE... Skrze chválu 
se Boží Duch spojuje s naším duchem, aby dosvědčoval, že jsme Boží milované děti... (podle KKC ) 
 

 

 OHLÁŠKY 
 

• V neděli 26.9.2021 bude při mši svaté v 9,00 hodin první svaté přijímání dětí z naší 
farnosti. Doprovázejme děti i jejich rodiny svou modlitbou. 

 

• V neděli 26.9.2021 bude sbírka na církevní školství. 
 

• Oblastní charita Polička všechny srdečně zve na výstavu výtvarných prací žáků a studentů 
poličského regionu, která se koná v Městské knihovně Polička od 20.9. do 29.10.2021 (vždy 
v čase otvírací doby knihovny). Bližší informace jsou ve vývěsce nebo na webových 
stránkách www.policka.charita.cz. 

 

• Ve Velké síni jsou k dispozici další stolní kalendáře na rok 2022: Poklady víry, Katolický 
kalendář s citáty svatých, Slovo na cestu a Poutní místa. Cena je stejná jako u kalendáře Malá 
poselství Vojtěcha Kodeta: 65,- Kč/kus. Peníze za kalendáře můžete dát do zelené 
pokladničky. 
 

    KŘÍŽOVKA PRO DĚTI – ČTEME V BIBLI 
 
 

||| 

V nedělním evangeliu žádali 
učedníci Ježíše, aby zabránil 
nějakému člověku vyhánět zlé 
duchy v Ježíšově jménu. Žárlili na 
něho, protože ‚nebyl Ježíšovým 
učedníkem‘.  
 

Ježíš však odpověděl překvapivě: 
„Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve 
jménu mém vykoná zázrak, nemůže 
pak hned o mně … 
 

Konec věty zjistíš, když vyluštíš 
tajenku křížovky. 
 
 

Za správně vyluštěnou křížovku 
čeká na tebe na faře malá odměna. 
 



      Příští redakční uzávěrka: 29.9.2021. Kontakt: e-mail: farnost@farnostsebranice.cz; ( 605 768 340
  

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 
 

   

26. neděle v mezidobí  26.9.2021 
 

DĚTSKÝ DEN NA LEZNÍKU  

 

TRADIČNÍ, TROCHU OPOŽDĚNÝ… 
 

 V neděli 12. září se v Lezníku konal tradiční 
Dětský den (těžko říct, kolikátý už to byl 
ročník), který rovněž tradičně, zajišťovali 
místní dobrovolní hasiči.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpoledne plné her, soutěží, překvapení a 
odměn pro všechny začalo uplakaně, 
pořádnou dešťovou přeháňkou, která ale po 
půlhodince ustala a bylo pěkné, skoro letní 
odpoledne. Určitě k tomu měrou výraznou 
přispělo i požehnání Otce Ladislava. 
 

 Na hřišti pod hasičskou zbrojnici se sešlo na 
80 dětí spolu s rodiči a dalšími nejen z 
Lezníka, ale i z širokého okolí. Dohromady 
nás bylo opravdu hodně. Soutěžilo se v mnoha 
tradičních disciplínách jako skákání v pytlích, 
chození na chůdách, jízdě na trakaři … 
 
 V průběhu odpoledne 
dorazil i kouzelník, který na 
tvářích malých i větších dětí 
vykouzlil nejeden úsměv a 
údiv. 

 

 
 Vyvrcholením celého odpoledního soutěžního 
klání byla tradiční soutěž o Miss a Missáka. Je to 
disciplína náročná, protože každý, kdo se do této 

 Co znamená „víra“ ve svatých Písmech? 
Tady použijeme termín „biblická víra“, také 
„biblické [nebo hebrejské] myšlení“. K 
porozumění obsahu biblického slova „víra“ [H 
emúna Ř pistis], je třeba přenést se do odlišného 
„myšlenkového světa“, přijmout odlišný 
„souřadnicový systém“. Biblické „věřit“ [celým 
srdcem] znamená především porozumění, 
pochopení, poznání. Víra je rozumové 
[racionální] poznání. Vrátíme se k tomu.  
 

 Hovoříme o víře jako o daru. Křesťanská víra 
je „víra vlitá, darovaná“. Hovoříme o 
„nadpřirozené víře“, protože nevychází prvotně 
z naší lidské přirozenosti. Nemáme ji sami od [ze] 
sebe. Užíváme [též o naději a lásce] výraz 
„nadpřirozená víra“ či „vlitá [Božská] ctnost“. 
Vyznáváme, že „víra je dar“. „Něco“, co nám 
bylo Bohem darováno.   
 Křesťanská [nadpřirozená] víra se rodí ze 
spolupráce tří činitelů: „Bůh“, který obdarovává, 
„já“, který se daru otvírám a přijímám ho a 
„společenství víry“ [společenství Božího lidu, 
církve, tj. kyriaké ekklésia: Pánovo svolání, 
Pánovo společenství, Pánovo shromáždění]. 
V něm a skrze něho Bůh obdarovává. Užíváme 
pojem „víra církve“.  
 

 Říkáme: ‚víra je ze slyšení [z hlásání]‘ [Ř 
10:17]. „Osobní víra“ se tvoří, je zakotvena a 
žije v nitru „víry církve“. Žijeme svou „osobní 
víru“ uprostřed „společenství víry“. „Osobní víra“ 
a „víra církve“ tvoří jednotu. Neexistuje 
„soukromá křesťanská víra“. Postoje jako: 
„věřím si sám pro sebe a církev nepotřebuji“, 
„Ježíš ano, církev ne“ lze snad nazvat „nějakou“, 
nebo „jakousi vírou“, ale „křesťanská víra“ to 
rozhodně není. Pro křesťana obsahují logický 
spor [protimluv, kontradikci]. Ježíš bez církve 
a/nebo církev bez Ježíše je jeden velký nesmysl.  
 „Křesťanská víra“ v nejvlastnějším slova 
smyslu není víra věcná: věřím „něčemu“. Je „víra 
osobní“ [termín má jiný význam, než výraz 

„osobní [moje] víra“] – znamená „věřím Osobě“. 
Věřím v živou Osobu. Věřím „Někomu!“ Věřím 
v „Někoho [v Tebe]“, věřím Bohu [věřím Ti], 
věřím v Živého Boha Otce, Syna, Ducha. Tedy 
„víra Osobní“.  
 

 A na závěr: O „víře“ používám vesměs 
„dynamické“ pojmy. Událost, růst, zrání, cesta, 
putování… a „víra je cesta životem; způsob 
života, životní styl. Víra je „živá skutečnost“. A 
život se vzpírá definicím. Život je příběh a ten se 
vypráví. Živá víra je originální, osobní, příběh 
člověka. Věřit znamená žít „svůj životní příběh 
víry, ve víře a z víry“. Statická, zabydlená, 
zakonzervovaná víra je „víra mrtvá“. Víra se lépe 
vypráví, než definuje. V Písmu se nám Bůh 
„vypráví“. „Vypráví“ se nám ve svém příběhu 
s člověkem, a potom v konkrétním člověku, v 
Ježíši Kristu.  
 

 Cesta víry, jsou také otázky a odpovědi: 
‚Stoupněte si na začátky cest a dívejte se, ptejte se 
na dávné stezky [stezky věčnosti]: Která cesta je 
dobrá? Po té choďte, a najdete odpočinutí 
[pokoj] pro své duše  ́[Jr 6:16]. 
 

 O. Pavel – Reverend 
 

CÍRKEV A SVĚT … 
 

 Celá církev s papežem, biskupy a laiky se hodlá 
zamýšlet nad společenstvím, spoluúčastí a posláním 
církve. K tomu má přispět celocírkevní synod, který 
má zakrátko začít.  
 

 Bude k dispozici dokument s okruhy otázek, na 
které by měla být společně hledána odpověď. 
Nejprve u věřících v místní církvi, což by mělo 
proběhnout od 17.10. 2021 do dubna 2022. Na to by 
měla navázat druhá, kontinentální fáze synodu. Ta 
by měla začít v létě 2022. Poslední, závěrečná fáze 
by měla proběhnout v říjnu 2023 v Římě, 
generálním shromážděním biskupů. Synodem chce 
církev lépe porozumět sama sobě. Modleme se 
proto, aby se tento záměr synodu zdařil. 
 

P. Josef Kopecký 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
   

  
 

soutěže přihlásí musí sebrat odvahu a před 
obecenstvem a odbornou porotou složenou z 
vybraných rodičů zarecitovat nebo zazpívat! Žádná 
legrace! Letos se našlo takových odvážlivců 15! 
Všichni byli za svou odvahu odměněni pěknou 
cenou. 
 

 Co říci závěrem? Bohu díky, podařilo se. Všichni, 
kdo přišli, děti i dospělí, prožili společné příjemné 
nedělní odpoledne. Rozzářené a spokojené dětské 
tvářičky, občas poznamenané smutkem, protože ne 
každý může vyhrát, toho byly nejlepším důkazem a 
zároveň odměnou všem, kteří se na přípravě a 
organizaci odpoledne podíleli.  
 

Za podporu a na shledanou se těší 
 

lezniční hasiči a nadšenci. 
 

POZVÁNÍ PRO CHLAPY… 
   Bližší pozvání čtěte na straně 2. 
 
 
 
 
 
 

O K É N K O  O . P A V L A  …  
 4. Jsem „soukromník“?... jsme společně na cestě? 

 

Další pokračování 

 v příštím Slově na neděli 


