
FARNÍ OHLÁŠKY 
 

• Při sbírce na církevní školství minulou neděli bylo vybráno 15.860,- Kč. Zároveň jsme 
v měsíci září dostali dary 2 tisíce a 5 tisíc a na BÚ farnosti 2x 500,- Kč, 1,5 tisíce, 2 tisíce a 
2,5 tisíce korun. Děkujeme všem za vaši štědrost. 

 

• Katecheze nejmenších dětí s rodiči bude ve středu 6.10.2021 v kostele v Sebranicích; další 
potom za 14 dní ve středu 20.10.2021. 

 

• Animátoři SKM Sebranice vás zvou na tradiční drakiádu, která se bude konat v neděli 
10.10.2021 ve 14,00 hodin na Kolářově kopci. Tradiční bude také soutěž o nejdále letícího, 
nejkrásnějšího a nejneobvyklejšího draka. 

 

• Informace pro ministranty a jejich rodiče: Na neděli 17.10.2021 jsme měli naplánovanou 
ministrantskou schůzku. Mezitím nám kněžím přišla na stejné odpoledne pozvánka od pana 
biskupa na zahájení diecézní části celosvětové biskupské synody o synodalitě v církvi. 
Schůzku tímto musíme zrušit. Omlouváme se klukům, nicméně je všechny zveme na výše 
uvedenou drakiádu na neděli 10.10.2021. A doufáme, že kluci – ministranti – se nedají 
zahanbit před ostatními dětmi ve stavění a pouštění draků. 

 

• Zveme animátory od 9. třídy a výš na animátorské setkání, které se bude konat 22.-
24.10.2021 v Sebranicích. Na programu bude chystání programu na CSSA Sebranice 2021. 

 

• Ve Velké síni je ještě několik stolních kalendářů na rok 2022. Cena je 65,- Kčs/kus. Peníze 
za kalendáře můžete dát do zelené pokladničky. 
 

POZVÁNÍ DO HRADCE… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLBY 2021 TROCHU JINAK 
 

Říkalo se v dřívějších dobách:  
 

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. 
Kdo nic nezkazí, bývá pochválen. 
Kdo bývá pochválen, bývá povýšen. 
Kdo bývá povýšen – nic nedělá! 
 
Návod ke správné volbě má i Písmo svaté: 
Podle ovoce je poznáte! (srov. Mt 7,16) 

O. biskup Jan Vokál nás zve na zahájení diecézní části celosvětové biskupské synody, 
kterou svolal papež František. Jeho cílem je prohloubení a obnovení synodální povahy 
Církve a žádá nás, abychom na diecézní úrovni shromažďovali aktuální pohledy, postřehy 
a názory na činnost Církve ve světě i její vnitřní záležitosti a problémy.  
 
Diecézní část synody otevřeme v neděli 17.10.2021 v katedrále Svatého Ducha v Hradci 
Králové. Ve 14,00 hodin je na programu úvodní modlitba a základní informace o synodě, 
v 15,00 hodin navážeme mší svatou s požehnáním pro celou diecézi a každého, kdo se k 
synodě připojí. Samotný proces pak bude probíhat na úrovni farností a formou dílčích 
setkání a diskusí. 

 

 

 

POZVÁNÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
 

 Jak se dny pomalu krátí, začínají se mnohým 
vkrádat do mysli myšlenky takřka vánoční. Malá 
skupinka farníků se domluvila, že bychom mohli 
(chtěli) nacvičit báseň českého básníka Václava 
Renče Zpěvy u jesliček, které zhudebnil P. Josef 
Olejník.  
 

 Jedná se o hravé pásmo s hlubokým teologickým 
podtextem, které bychom rádi předvedli na svátek sv. 
Štěpána (26.12.) v kostele v Sebranicích. Zveme proto 
všechny, od nejmenších dětí (mohou hrát alespoň 
nezpívající pastýře) přes školní mládež, až po rodiče a 
prarodiče.  
 

 Nacvičování začne v druhé polovině října a přihlásit 
se můžete na faře, případně  
na tel: 605 768 340. 
 

 Zkoušky budou v neděli navečer, 
podle dohody zpěvá(č)ků. 

 

ÚVOD DO LITURGIE – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

 

 Biblické texty dnešní neděle se dotýkají nesmírně křehké skutečnosti, a tou je vztah jednoho člověka 
k druhému. Dnešní doba nás přesvědčuje o tom, že člověk, jako svobodná bytost, má právo jednat, jak se 
mu zachce. Písmo svaté však říká, že jedině Bůh může stanovit řád, který zavazuje každého člověka. 
 

 1. čtení: Gn 2,18-24  
 

 Bůh stvořil člověka ke společenství, jehož 
nejdůležitějším atributem (znakem) je upřímná láska. 
Jen tak se mohou muž a žena ‚stát jedním tělem‘, jestliže 
jsou vzájemně spojeni čistým a pravdivým poutem. 
 

 Hospodin Bůh řekl: „Není dobré, že člověk je sám. 
Udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil.“ 
Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a 
všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby 
viděl, jaké jim dá jméno: takové mělo být jejich jméno, 
jak by všechny živočichy pojmenoval. A člověk dal 
jméno všem krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a 
veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se nenašel 
pomocník, který by se k němu hodil.  
 

 Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek, 
a když usnul, vzal jedno z jeho žeber, a to místo uzavřel 
masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z 
člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku. Ten zvolal: 
„To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. 
Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla 
vzata.“ Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své 
ženy a budou jeden člověk. 
 

2. čtení: Žid 2,9-11  
 

 Kristův učedník nikdy nemá brát utrpení jako 
samoúčelné, jako nezbytnou nutnost. Pokud kříže svého 
života přijímá, pak proto, aby větší láskou rostl k větší 
lidské zralosti. 
 

 Bratři! Vidíme, že Ježíš, který byl trochu ponížen pod 
anděly, protože vytrpěl smrt, je korunován slávou a ctí, 
aby – z milosti Boží – za všechny lidi podstoupil smrt. 
Bylo jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze něhož je 
všechno, přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpením 
zdokonalí původce jejich spásy. Vždyť ten, kdo 
posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný 
původ. Proto se neostýchá nazývat je svými bratry.  
 

Evangelium: Mk 10,2-16  
 

 Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Tento pohled na 
manželství není jednou z mnoha možností, ale je nutný 
tam, kde má růst a dozrávat láska mezi mužem a ženou.  
 

 Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se 
ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. 
Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: 
„Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést 
se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám 
napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však Bůh 
‚učinil lidi jako muže a ženu‘. ‚Proto opustí muž otce 
i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden 
člověk.‘ Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co 
Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“  
 

 V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. 
Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s 
jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se 
žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se 
cizoložství.“ Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim 
požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to 
Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti 
přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří 
Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme 
Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ 
Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. 



      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 
27. neděle v mezidobí  3.10.2021 

  

 V neděli 26. září 2021 bylo o ‚deváté‘ mši 
svaté v Sebranicích pořádně rušno. Rodiče a 
další příbuzní našich devíti prvokomunikantů 
zaplnili přední místa v kostele. Děti byly jako 
‚ze škatulky‘, kostelem zněla slavnostní hudba 
a zpěv a slavnostní eucharistická bohoslužba 
právě začínala… 
 

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
 
 9 dětí – to jsou Lucie, Roman a Radim 
z Lubné, Terezka ze Širokého Dolu, a Terezie, 
Martina, Vojtěch, Marek a Tomáš ze Sebranic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Covidový čas přípravě na svaté přijímání sice 
příliš nepřál, nicméně na živosti a dobré náladě 
dětem neubral. Děti kromě hodin náboženství 
absolvovaly ‚sbližovací víkend‘ na Borku 
(poděkování patří sebranickým animátorům), 
pózovaly panu fotografovi kvůli fotkám na tablo, 
spolu s rodiči si ozdobily svíce symboly a 
ornamenty z voskových plátů a za pomoci těch 
nejbližších sestavily své ‚vyznání hříchů‘ k první 
svátosti smíření. 
 

 Samotná slavnost proběhla v duchu skutečného 
communia, tedy společenství, však se na jeho 
přípravě a prožití podílela téměř celá farnost. Zbývá 
ještě poděkovat těm, kdo uklízeli a zdobili kostel, 
připravili hudební doprovod a mnohým dalším … 
 

-r-S 

 Neuvědomoval jsem si, že „stojím na 
začátku cesty“, ale bylo to tak. Proud zdánlivě 
„náhodných událostí“, mě přivedl do kostela. 
Bůh „vytvořil prostor“, oslovil mě, „všiml“ jsem 
si, zareagoval jsem, odpověděl a rozhodl se. 
Nemuselo to tak být. Leccos mohlo odvrátit mou 
pozornost. Třeba ta dívka… ale nebyla tam. 
Křehký počátek…  
 

 Mimochodem, naleznete zde jeden „rys 
víry“, o němž jsem mluvil. Už „počáteční 
impulz“ „osobní víry“ je vždy zprostředkován. A 
[skoro] vždy je zprostředkován společenstvím 
Božího lidu. „Prvotní impulz“ mě zastihl nejprve 
ve věřícím děvčeti, pak v kostele v „liturgickém 
společenství“ – ve „společenství víry“, v Božím 
slově a promluvě [víra je ze slyšení]. To je 
samozřejmě zpětná rozumová reflexe. Moje 
„první odpověď“ byla spontánní a rozumem 
nereflektovaná. Ale přivedla mě k rozhodnutí: 
začnu „chodit do kostela“, začnu se modlit, 
seženu si Bibli…  
 

 Vraťme se ke vztahu rozum a víra. Víra je 
rozumové [racionální] poznání. Poznání Boha. 
Je to Bůh sám, kdo se nám dává poznat, a jak 
jsme řekli „nejprve oslovuje náš rozum, než po 
nás žádá, abychom mu věřili“. Vše, co patří ke 
„křesťanství [křesťanskému učení, křesťanské 
víře]“ je rozumem ověřitelné jako pravdivé. Je 
to naše myšlení a rozum, který přiznává 
„křesťanství“ pravdivost. Abych mohl 
křesťanství svobodně a smysluplně přijmout, a 
učinit z něj způsob svého života, musím si být 
jeho pravdivostí jistý. Musím tedy jeho 
pravdivost rozumem ověřit. Má-li být má víra 
[mé křesťanství] rozumná, nemohu se opírat o 
nějaký soukromý [subjektivní] pocit, výplod 
emocí, či rozumem neuchopitelný osobní dojem 
či přesvědčení. Víra není „dojmologie“ ani 
„pocitologie“. Je to smysluplná, srozumitelná, 
rozumná a rozumem uchopitelná skutečnost.  
 Musím se přiznat, že mě takové úvahy zprvu 
vůbec nepřišly na mysl. Měl jsem plnou hlavu 
samotné události a moje rozhodnutí vycházelo 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
   

  
 

 Už popáté se skupina chlapů z naší farnosti 
vypravila na svatováclavské ‚Putování od křížku ke 
křížku‘. Tentokrát nás pouť vedla z Vysokého lesa, 
kde jsme se sešli u Přístřešku ve Vidlích a po 
přivítání poutníků a nezbytném chlapském 
pozdravu jsme zahájili pouť krátkou modlitbou za 
Boží požehnání pro naše rodiny a naši farnost.  
 

 První zastavení bylo u obnovené křížové cesty 
s malbou Terezie Pavlišové. Cestu ke kapli 
Schlesingerově jsme využili k osobní modlitbě a 
každý mohl u jednotlivých zastavení meditovat o 
vlastních křížích; však jsou s námi úzce spjaty a 
víme o nich stejně dobře, jako Ježíš, který už dávno 
před námi podobnou cestou prošel. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 U ‚Kříže vděčnosti‘ přečetl O. Jožka Glogar 
báseň Paul Claudela z hymnáře o sv. Václavovi: je 
zřejmé, že ani nenávist a ruka bratrovraha 
nedokázala sv. Václava odtrhnout od brány ráje; 
kéž náš národ najde podobnou cestu k Bohu.  
 

 Obnovený kříž ‚Na Hané‘ a zasvěcený výklad o 
historii místa a samotného kříže v podání Josefa 
Kopeckého, byl téměř tím posledním, co nás na 
pouti čekalo. Pokud tedy pomineme příjemné 
zakončení pouti u křížku na Malé straně za 
Lezníkem. Těšíme se na příště, a kdo tam nebyl, ať 
si více nechá povyprávět od poutníků. 

- LK - 

  
 
 
 

O K É N K O  O . P A V L A  …  
 5. Ptejte se na stezky věčnosti… [Jr 6:16] 

 

Další pokračování 

 v příštím Slově na neděli 

SVA T OV Á CL AV SK É  

CHLAPSKÉ PUTOVÁNÍ 
 

více z emocí než z rozumu. První podnět takový 
být může, asi často i je. Počátek víry je událost, 
něco, co prožijeme, a to bez emocí snad ani 
nejde. Není to špatně, ale dlouho se s tím vystačit 
nedá! Víra nemusí být emocí prostá, ale emoce 
to není. Víra je poznání, porozumění, 
pochopení. Otázky se časem samy začnou 
vnucovat. To mi došlo až po čase. Ale to už jsem 
na tyto a podobné otázky hledal odpovědi. Víra 
se opírá o „jistotu rozumu“, a otázky si žádají 
odpovědi. Chtěl jsem vědět, poznat, 
porozumět, pochopit…  
 Aby naše víra byla „životaschopná“ rostla a 
zrála, je třeba o Bohu myslet, poznávat, usilovat 
o porozumění… 
 Myšlení, poznání a rozum, je to, co je 
člověku vlastní – patří k našemu „lidství“, k naší 
„přirozenosti“. Právě tím se lišíme od všech 
ostatních živých bytostí. Této mohutnosti, 
schopnosti, se nemůžeme jako lidé, tím méně 
jako křesťané, vzdát, rezignovat na ni. 
Z křesťanství nelze amputovat myšlení, poznání 
a rozumové uvažování.  
 

 O. Pavel – Reverend 
 
 

MODLITBA ZA PRVOKOMUNIKANTY 
 

 Pane Ježíši, děkujeme ti za děti, které se 
s tebou poprvé setkaly ve svatém přijímání. 
Dej jim sílu, ať s tvou pomocí přemáhají 
každý hřích a dělají co nejvíce dobrých 
skutků. 
 

 Žehnej také jejich rodičům a příbuzným, aby 
jim dávali dobrý příklad živé víry a obětavé 
lásky. Amen. 
 


